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Tid Kl. 14.00-16.25 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Lars Persson (FP) ordförande  
 Erland Solander (M) ersättare för Magnus Sjödin (M)  
 Else Ammor (M) ersättare för Malin Broström (M)  
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Mats Mehlin (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Bodil Hansson (S) §§ 334-337  
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Bodil Hansson (S) §§ 338-363 
 João Pinheiro (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 Åsa Ulander (S) ej § 340 på grund av jäv  
 Kim G Ottosson (V)   
    
Ersättare Stefan Falk (FP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Tommy Eriksson (S) §§ 334-337, därefter tjänstgörande 
 Anders Hedenius (S) ej § 340 på grund av jäv  
 Jan-Olov Lampinen (S) tjänstgörande § 340  
 Malin Larsson (S)   
 Claes Stockhaus (V) ej § 340 på grund av jäv  
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör §§ 334-337 
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Björn Ryd vd, Kommungaranti 

Skandinavien Försäkrings AB 
§§ 334-335 

 Christer Ersson vd, Norra Kajen Exploatering AB § 336 
 Christin Strömberg projektledare § 337 
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Protokollet omfattar §§ 334-363 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Kim G Ottosson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-11-14 2011-11-16 2011-11-16 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2011-12-12 2011-11-16 - 2011-12-07 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kim G Ottosson 
med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00032 
 

§ 334 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Projekt Valfrihet och mångfald  
• Befolkningsutveckling i Sundsvall 
• Umeå kulturhuvudstad 2014 – samverkan 
• Hållbar tillväxtstrategi 2021, trendanalys 

”Sundsvallsregionens framtida näringsliv”  
 
– – – – 
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KS-2011-00947 
 

§ 335 Information om Kommungaranti Skandi-
navien Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB ägs till 50 % vardera av 
Gävle kommun och Sundsvalls kommun. Bolaget startades med syfte 
att hantera placering av pensionsmedel samt återbetalning av pensions-
medel under den period av år som behovet för ägarkommunerna är som 
störst. Bolaget startades som en följd av det pågående samarbetet inom 
ramen för Svenska Kommun Försäkrings AB.  
 
Till dagens sammanträde har verkställande direktören bjudits in för att 
lämna information om bolaget. 

Överläggning 
Vd Björn Ryd informerar om bolaget och svarar på ledamöternas och 
ersättarnas frågor. 
 
– – – – 
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§ 336 Information om Norra Kajen Exploatering AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Norra Kajen Exploatering AB ägs till lika delar av Norrlandspojkarna 
Fastighets AB och Sundsvalls kommun. Bolagets uppdrag är att 
utveckla Norra kajen enligt intentionerna i ”Stadsvision Sundsvall”. 
 
Till dagens sammanträde har verkställande direktören bjudits in för att 
lämna information om bolaget. 

Överläggning 
Vd Christer Ersson berättar om bolaget och svarar på ledamöternas och 
ersättarnas frågor. 
 
– – – – 
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§ 337 Information om samarbetet med Ulundi 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har genom programmet Kommunalt Partnerskap 
ett samverkansprojekt med Ulundi, en kommun i Sydafrika. Projektet 
finansieras av SIDA, via föreningen ICLD – Internationellt Centrum för 
Lokal Demokrati, och syftar till att bekämpa fattigdom och medverka till 
en rättvis och hållbar samhällsutveckling. 
 
För Sundsvalls del innebär samverkansprojekten verksamhets- och 
kompetensutveckling och det ger även möjligheter att sprida den 
miljöteknik som utvecklas här. För Ulundi innebär samverkan framför-
allt en möjlighet till förbättrade levnadsvillkor för befolkningen. 
 
Det pågående samarbetet rör avfallshantering och det finns önskemål 
från Ulundi om ytterligare projekt. 
 
Till dagens sammanträde har projektledare Christin Strömberg bjudits 
in för att lämna information om samarbetet med Ulundi. 

Överläggning 
Projektledare Christin Strömberg informerar om projektet och svarar på 
ledamöternas och ersättarnas frågor.  
 
– – – – 
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KS-2011-00826 
 

§ 338 Mål och resursplan 2012 för kommun-
styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till Mål och resursplan 2012 för kommun-

styrelsen, daterat 2011-10-20, 
  
att uppdra till miljökontoret att återkomma med förslag till indika-

torer på folkhälsoområdet senast i maj 2012, 
  
att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag till köns-

indelade indikatorer senast i maj 2012, samt  
  
att uppdra till stabschefen att kvittera verksamhetsplan för koncern-

staben i kommunstyrelsen i december 2011. 

Bakgrund 
Föreliggande förslag till Mål och resursplan 2012 för kommunstyrelsen 
innehåller mål och indikatorer inom huvudprocesserna Ledning, 
Lednings- och verksamhetsstöd, Näringsliv och arbete samt 
Samhällsbyggnad. Förslaget beskriver också kommunstyrelsens 
ekonomi samt förslag till fördelning av resurserna. 

Överläggning 
Peder Björk (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet. 
Även Kim G Ottoson (V) avstår från att delta i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-11-03, § 86 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-17 
• Koncernstabens förslag till Mål och resursplan 2012 för 

kommunstyrelsen, 2011-10-20 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-11-14 9 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00427 
 

§ 339 Intern kontroll 2011 avseende risker med 
mutor och bestickning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens riskanalys gällande risk för korrup-

tion, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att upprätta rutiner för framtagandet av 

beslutsunderlag till politiska beslut 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-15 § 239 Intern kontroll 2011 av-
seende risker med mutor och bestickning, att samtliga nämnder, inom 
ramen för intern kontroll, ges i uppdrag att genomföra riskanalyser 
gällande risk för korruption samt att rapportera dessa till kommun-
styrelsen senast november 2011. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-27, § 79 
• Koncernstabens skrivelse, inkl. sammanställning, 2011-09-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00746 
 

§ 340 Ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till 
biobränsle 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för närvarande inte godkänna en ombyggnation av Korstaverkets 

panna K1 till biobränsle, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma i frågan när en 

samlad bedömning av framtida investeringar genomförts in-
kluderande en omprioriterad investeringsbudget 2012 så att 
fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investe-
ringar nås, samt 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på ett 

ägartillskott till Sundsvall Energi AB när den prioriterade in-
vesteringsbudgeten är framtagen. 

Bakgrund 
Styrelsen för Sundsvall Energi AB har begärt ägarens ställningstagande 
till ombyggnation av Korstaverkets panna K1 till biobränsle. Invester-
ingen uppgår till ca 900 mkr. Då frågan är av stor vikt har Stadsbacken 
AB i enlighet med kommunallagen och kommunens ägarpolicy över-
lämnat frågan till kommunfullmäktige för avgörande. 

Överläggning 
Sverker Ottosson (MP) yrkar bifall till utskottets förslag och önskar, för 
Koalitionens del, att få lämna en skriftlig protokollsanteckning. 
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till att gå vidare 
med investeringen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Peder Björk (S) m fl förslag. 
Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. Han tillåter 
också Sverker Ottossons (MP) protokollsanteckning. 
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Protokollsanteckning 
“Förslaget till ombyggnad av pannan K1 har många miljömässiga 
fördelar. Vi ser därför positivt på förslaget. Dock bör, med hänvisning 
till de många och stora investeringsbehov som finns inom koncernen, 
frågan hanteras i samband med kommunens samlade och långsiktiga 
investeringsplan. Inför det arbetet kommer förslaget från Sundsvall 
Energi AB att vara prioriterat.” 

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

Jäv 
Åsa Ulander (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Jan-Olov 
Lampinen (S). Ej tjänstgörande ersättarna, Claes Stockhaus (V) och 
Anders Hedenius (S), anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-11-01, § 212 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-17 
• Pöyry Sweden AB:s rapport ”Utvärdering beslutsunderlag 

konvertering till biobränsle”, inkl. bilagor, 2011-10-14, reviderad 
2011-10-19 

• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2011-10-03, § 39, 2011-10-17, 
§ 49, 2011-08-29, § 16 

• Stadsbacken AB:s skrivelser, 2011-10-17 och 2011-08-22 
• Sundsvall Energi AB:s styrelseprotokoll, 2011-06-29 och  

2011-06-30 samt 2011-07-08 
• Sundsvall Energi AB:s skrivelse, 2011-08-19, inkl. bilagorna: 

Förslag på slutrapport ”Förprojekt K1”, 2011-06-21 
Vattenfall AB:s ”Kalkyler Sundsvall bio KVV”, 2011-06-20 
Lönsamhetskalkyl 20 års avskrivningstid 
Simulerad resultat- och balansräkning för Sundsvall Energi AB 
2014 vid olika finansieringsalternativ 

 
– – – – 
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KS-2011-00819 
 

§ 341 Kompensation för effektivisering av de verk-
samheter som tidigare tillhörde Sundsvall 
Arena AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om kompensation på 

2 mkr för underskottet för de verksamheter som tidigare tillhörde 
Sundsvall Arena AB. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en begäran om kompensa-
tion på 2 mkr för underskott för de verksamheter som tidigare tillhörde 
Sundsvall Arena AB. Motiveringen till att kultur- och fritidsnämnden 
begär tillskott är att nämnden anser att de redan genomfört en effektivi-
sering av verksamheten motsvarande det besparingskrav som de har fått 
när de övertog verksamheterna från Sundsvall Arena AB. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-11-01, § 214 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-13 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 98 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-09-13 
 
– – – – 
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§ 342 Förvärv av fastigheten Sundsvall Korsta 7:72 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:72 av Lennart och 

Harrieth Brännström för 7 500 000 kronor, 
  
att erlägga 1 875 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-

tionslagens ersättningsregler, 
  
att erlägga 90 050 kronor i annan ersättning för flyttkostnader, 

förtida lösen av lån m.m., 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011 

9 465 050 kronor att finansieras genom ianspråktagande av 
likvida medel, samt 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för 
markpriser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Inför kommande exploatering för kombiterminal har kommunen 
tidigare förvärvat 14 fastigheter i Granli/Petersviksområdet. I området 
återstår nu totalt 13 fastigheter, rubricerad inräknad, att lösa in inför 
kommande exploatering. Av dessa är fem året runt boende, däribland 
den nu aktuella fastigheten Korsta 7:72. Åtta fastigheter är sommarboende. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 200 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-29 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 237 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-08-25 
• Förslag till köpeavtal samt köpebrev 
• Kartöversikt Granli/Petersviksområdet 
• NAI Svefas värdeutlåtande, 2011-05-24 

 
– – – – 
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§ 343 Förvärv av fastigheten Sundsvall Korsta 7:33 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:33 av Doris Lindmark 

för 1 600 000 kronor, 
  
att erlägga 400 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-

tionslagens ersättningsregler, 
  
att erlägga 29 430 kronor i annan ersättning för flyttkostnader, för-

tida lösen av lån m.m., 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011 

2 029 430 kronor att finansieras genom ianspråktagande av 
likvida medel, samt 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för 
markpriser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Inför kommande exploatering för kombiterminal har kommunen 
tidigare förvärvat 15 fastigheter i Granli/Petersviksområdet. I området 
återstår nu totalt 12 fastigheter, rubricerad inräknad, att lösa in inför 
kommande exploatering. Av dessa är fyra året runt boende. Åtta 
fastigheter är sommarboende, däribland den nu aktuella fastigheten 
Korsta 7:33. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 201 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-29 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 238 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-08-26 
• Förslag till köpeavtal samt köpebrev 
• Kartöversikt Granli/Petersviksområdet 
• NAI Svefas värdeutlåtande, 2011-08-03 

 
– – – – 
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KS-2011-00751 
 

§ 344 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för år 2012 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, 

Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara 
Johansson, Sara Büttner, Gunnar Kallin, Cecilia Tunell, Ingrid 
Engström och Bernadette Canal för kommunens bankkonton 
samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 
212000-2411 och för kommunens bankkonton samt bank- och 
plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med 
undantag av klientmedelskontona: 
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

  
att för år 2012 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 

Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, att 
två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. 
Fullmakten avser den så kallade bankfilen som sänds, 

  
att fr.o.m. 2012-01-01 återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen 

beslutade om 2011-03-14 § 129. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2011-03-14 beslut om fullmakt för kommun-
ens bankkonton samt bank- och plusgiron för 2011. Fullmakten uppdat-
eras varje år. I fullmakten för år 2012 tillkommer Bernadette Canal. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-11-01, § 218 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-27 
 
– – – – 
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KS-2011-00742 
 

§ 345 Sundsvall Arena, slutredovisning MRP-
uppdrag FK 2, 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera att kultur- och fritidsnämnden har kompenserats med 45 

mkr för att täcka underskott till följd av övertagande av 
Sundsvall Arena AB:s verksamhet, samt 

  
att anse MRP-uppdrag FK 2, 2011 som genomfört. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 om att Sundsvall Arena 
AB:s verksamhet skulle flyttas till förvaltning. Kommunfullmäktige 
beslutade att genom uppdrag 2, FK, MRP 2011-2014, kompensera 
kultur- och fritidsnämndens underskott med 45 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 204 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-06 

 
– – – – 
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KS-2011-00740 
 

§ 346 Logistikparken, slutredovisning MRP-
uppdrag SAM 3, 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att den del av MRP-uppdrag SAM 3, 2011 som rör 

utredning av investeringsfinansiering inom Stadsbackenkon-
cernen hanteras inom ramen för kommunstyrelsens ordinarie 
verksamhet, 

  
att godkänna att den del av uppdraget som rör planering och kom-

mande förslag på investeringar i en kombiterminal ska betraktas 
som en del av Sundsvall Logistikpark AB:s ägardirektiv, 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att se till att den del av uppdraget 

som rör planering och kommande förslag på investeringar i en 
kombiterminal återfinns i kommande förslag på ägardirektiv till 
Sundsvall Logistikpark AB, samt 

  
att avsluta MRP-uppdrag 3, SAM, 2011. 

Bakgrund 
I kommunfullmäktiges MRP 2011-2014, Samhällsbyggnadsprocessen 
finns ett pågående uppdrag som rör Logistikparken. Uppdraget sträcker 
sig över en lång tid – 2011-2015. Investeringen på 160 mkr är en första 
del av investeringssatsningar i logistikparken, och sker delvis utanför 
MRP 2012-2014 genomförandeperiod. Koncernstaben föreslår därför 
att uppdraget integreras som en del i kommunstyrelsens respektive 
Sundsvall Logistikpark AB:s ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 205 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-06 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-11-14 18 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00743 
 

§ 347 Politisk organisation/samordning, slut-
redovisning MRP-uppdrag LED 1, 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera att beslut om ramförstärkning för politisk organisation/ 

samordning är genomfört i enlighet med MRP-uppdrag LED 1, 
2011, samt 

  
att avsluta MRP-uppdrag 1, LED, 2011. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 om kommunens mål- och 
resursplan för 2011-2014. En del i beslutet var att öka finansieringen av 
den politiska organisationen/samordningen för kommunfullmäktiges 
partier med 1,9 mkr per år. Koncernstaben konstaterar att uppdraget är 
genomfört. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 206 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-06 

 
– – – – 
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KS-2011-00741 
 

§ 348 Ostkustbanan, slutredovisning MRP-uppdrag 
SAM 15, 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera att finansiering med 1 mkr per år till arbetet med projekt 

Ostkustbanan är beslutad av kommunfullmäktige 2010-12-20, 
samt 

  
att anse MRP-uppdrag SAM 15, 2011 som genomfört. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2010-12-20 beslutat om 
mål- och resursplan för 2011-2014. En del i detta var att bevilja finans-
iering till att stärka kommunikationen kring ett framtida genomförande 
av dubbelspår längs Ostkustbanan. Satsningen uppgår till 1 mkr per år 
under mål- och resursplaneperioden. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 207 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-08 

 
– – – – 
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KS-2011-00858 
 

§ 349 Förändrad parkeringsorganisation, MRP-
uppdrag SAM 21, 2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att den av kommunfullmäktige i MRP beslutade organisations-

förändringen beträffande parkeringsverksamhet genomförs i 
enlighet med koncernstabens förslag daterat 2011-10-17, 

  
att koncernstaben får i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i 

januari 2012 återrapportera ekonomiska och verksamhets-
mässiga konsekvenser för 2012 och framåt för kommunen och 
Stadsbackenkoncernen samt vilka förändringar som behöver 
göras i ägardirektiven till SKIFU, samt 

  
att ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med slutrapportering 

till kommunfullmäktige senast den 30 november 2012. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i Mål och resursplan 2011-2012 med 
plan för 2013-2014 om MRP-uppdrag nr 21 inom Samhällsbyggnads-
processen. Uppdraget innebar att en omorganisation skulle genomföras 
så att stadsbyggnadsnämnden skulle få ett helhetsansvar för all park-
eringsverksamhet i Sundsvalls kommun. Helhetsansvaret nås genom att 
den parkeringsverksamhet som i dag finns inom Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB förs över till stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-11-01, § 213 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-17 
• Rapport ”Förändrad parkeringsorganisation”, 2011-10-17 
 
– – – – 
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KS-2011-00800 
 

§ 350 Renhållningstaxa för hushållsavfall 2012 

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

från 2012-01-01, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag, 
  
att fastställa att övergångstaxa 2012 endast tillämpas i de områden 

som erbjuds insamling av matavfall. 

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för 
2012. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för hushålls-
avfall. Förslaget innehåller en övergångstaxa 2012 som endast tillämpas i 
områden som erbjuds insamling av matavfall. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 199 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-05 
• Förslag till taxa för hushållsavfall för 2012 

 
– – – – 
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KS-2011-00805 
 

§ 351 Antagande av detaljplan, Nolby 5:9 m.fl., 
miljö- och kretsloppsanpassat hus 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Nolby 5:9 m.fl., miljö- och kretsloppsan-

passat hus, enligt antagandehandling upprättad 2011-04-05, 
reviderad 2011-08-26. 

Bakgrund 
Med anledning av att arkitekt Anders Nyquist inkommit med en för-
frågan om att få uppföra ett miljö- och kretsloppsanpassat flerbostads-
hus på tomten ”Brostugan” har en ny plan för fastigheten Nolby 5:9 m.fl. 
tagits fram. Syftet med denna är att möjliggöra ändrad användning av 
fastigheten och pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse med tillhör-
ande parkeringsplatser. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 78 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-04 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 242 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-08-30 samt missiv,  

2011-09-26 
• Antagandehandling för detaljplan Nolby 5:9 m.fl., 2011-04-05, 

reviderad 2011-08-26 
 
– – – – 
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KS-2011-00623 
 

§ 352 Hälsans stig 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Hälsans Stig skall finnas kvar, 
  
att sträckningen av Hälsans Stig ändras enligt koncernstabens för-

slag daterat 2011-10-11, samt 
  
att medel för skyltar, informationsmaterial, kartoriginal och 

papperskartor finansieras via anslaget för folkhälsa. 

Bakgrund 
Hälsans Stig är en särskilt markerad promenad- och motionsslinga som 
etableras inom attraktiva ströv- och promenadområden i tätorter och 
städer. Syftet är att genom promenader förbättra människors hälsa. 
Hösten 2005 invigdes Hälsans Stig i Sundsvall men på grund av bygg-
arbeten längst Selångersån har det medfört att delar av stigen varit av-
stängd. Dessutom behöver stigens dragning arbetas om på grund av till-
gänglighetsproblem med för stark lutning och svårighet med snöröj-
ning. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-27, § 81 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-11 
• Karta över Hälsans Stig, 2011-10-11 
 
– – – – 
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KS-2011-00815 
 

§ 353 Arenautveckling – förstudie 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att disponera 500 tkr från investeringsanslaget till Sporthallsbadet i 

MRP 2011 till översiktlig projektering/förstudie, 
  
att förstudien ska utgå från de fyra alternativ som redovisas i kultur- 

och fritidsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 103, 
  
att arbetet ska utföras av service och teknik på beställning av 

kultur- och fritidsnämnden, 
  
att förstudien ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden senast i 

februari 2012. 

Bakgrund 
Den politiskt tillsatta arenagruppen har tagit fram fyra alternativa för-
slag till arenautveckling. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att dessa 
blir föremål för en förstudie som redovisas i kultur- och fritidsnämnden 
senast i februari 2012. Kultur- och fritidsnämnden anhåller om ett an-
slag på 500 tkr för genomförande av förstudien. 

Överläggning 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till utskottets 
förslag.  
 
Ordföranden yrkar bifall till utskottets förslag. Han konstaterar därefter 
att det finns två förslag till beslut, dels finans- och näringslivsutskottets 
förslag och dels Peder Björk (S) m fl förslag. Han ställer proposition på 
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag.  

Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), João Pinheiro (S), Lena 
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson 
(V) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 202 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-05 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 103 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-09-15 

 
– – – – 
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KS-2011-00563 
 

§ 354 Utbildning avseende mutor och bestickning 
inom ramen för ledarakademien 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge koncernstaben i uppdrag att genomföra utbildning avseende 

mutor och bestickning enligt koncernstabens förslag, daterat 
2011-09-23. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-30 att ge koncernstaben i uppdrag 
att inom ramen för ledarakademin ta fram ett utbildningsförslag av-
seende mutor och bestickning. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-11-01, § 217 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-09-23 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-05-30, § 239 
 
– – – – 
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KS-2011-00625 
 

§ 355 Nytt projektdirektiv Förbättrad medborgar-
dialog 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det reviderade förslaget till projektdirektiv daterat  

2011-10-10. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14 § 806 direktiv för ett projekt 
med syfte att förbättra kommunens medborgardialog. Samtidigt anslog 
man 460 000 kronor för att finansiera projektet. 
 
Sedan dess har Sundsvall fått en ny politisk majoritet. Projektdirektivet 
behöver justeras utifrån den nya situationen för att vara aktuellt. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-10-25, § 79 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-10 
• Förslag till nytt projektdirektiv, 2011-10-10 
• Antaget projektdirektiv, daterat 2010-05-31 
 
– – – – 
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KS-2011-00204 
 

§ 356 Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att antaga ny arbetsordning för kommunfullmäktige enligt koncern-

stabens förslag 2011-10-06, och 
  
att upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Behov föreligger att revidera nu gällande arbetsordning för kommun-
fullmäktige. Detta främst för att nuvarande arbetsordning inte fullt ut 
stämmer överens med rådande förhållanden. Koncernstaben har upp-
rättat ett förslag till ny arbetsordning. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till utskottets 
förslag med tillägg av förslagen i remissvaret från Socialdemokraterna. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Lena Österlund (S) m fl 
förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-11-01, § 215 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-06 
• Förslag till arbetsordning, 2011-10-06 
• Arbetsordning för kommunfullmäktige, ändrad 2006-11-27 
• Yttranden över förslaget till arbetsordning från Miljöpartiet, 

Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 
 
– – – – 
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KS-2011-00090 
 

§ 357 Annonsering av kommunfullmäktiges 
kungörelser – utvärdering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden även i fortsättningen ska 

kungöras i Sundsvalls kommuns samlingsannons i de tre 
tidningarna Sundsvalls Tidning, Dagbladet och Sundsvalls 
Nyheter. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20, § 46 att annonsera kun-
görelsen i de tre tidningarna Sundsvalls Tidning, Dagbladet och Sunds-
valls Nyheter. Samtidigt begärde man en utvärdering av hur väl den 
annonsstrategin fungerar. Sundsvalls kommun har låtit TNS-SIFO göra 
en så kallad kampanjmätning av annonserna om fullmäktigemötet i 
slutet av september. Mätningarna gjordes den 15 och 16 september. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-11-01, § 216 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-10 
• TNS SIFO:s kampanjmätning, daterad 2011-10-04 
 
– – – – 
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KS-2011-00231 
 

§ 358 Motion (C) om ett aktivare liv för de med-
borgare som uppnår pensionsålder 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt 
  
att förslagen i motionen behandlas inom uppdrag SN8 (2008) där 

socialtjänsten och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar för 
att bryta äldres ensamhet och isolering. 

Bakgrund 
Kjell Bergkvist, Centerpartiet, yrkar i en motion daterad 2009-02-23 att 
kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden ska kontakta de fri-
villiga pensionärsorganisationerna för att utreda vilket stöd pensionärs-
organisationernas kan behöva för att få igång aktiviteter för fysisk och 
mental hälsa bland pensionärer. Motionären föreslår även att kommu-
nen undersöker Landstinget Västernorrlands intresse för att delta i och 
medfinansiera arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-27, § 82 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-04 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-06-22, § 86 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-05-16 
• Socialnämndens protokoll, 2009-08-26, § 140 
• Socialnämndens skrivelse, 2009-06-24 
• Motion (C) om ett aktivare liv för de medborgare som uppnår 

pensionsålder, 2009-02-23 
 
– – – – 
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KS-2011-00377 
 

§ 359 Motion (S) om policy för nyttjande av 
kommunal mark eller kommunala lokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, 
  
att uppdraget att genomföra en översyn av Riktlinjer för upplåtelse 

av kommunala lokaler för kommersiell verksamhet upphävs, 
samt 

  
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram en manual/ 

checklista för korttidsuthyrning av lokaler i kommersiellt syfte. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna har i en motion yrkat på att kommunen undersöker 
vilka krav som kan ställas på nyttjare vid upplåtelse av lokaler/mark 
som förvaltas av Sundsvalls kommun, samt att denna policy även om-
fattar på vilket sätt man hanterar samordning för dem som vill nyttja 
mark/lokaler som förvaltas av kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-10-27, § 83 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-05 
• Kultur- och fritidsnämndens PM, 2011-09-30 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2005-11-28, § 541 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2005-09-28 
• Motion (S) om policy för nyttjande av kommunal mark eller 

kommunala lokaler, 2005-03-10 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-11-14 32 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00908 
 

§ 360 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för 2012: 

13 februari, 12 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 17 september,  
15 oktober, 19 november och 17 december, samt 

  
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 

på sammanträdesdagarna. 

Bakgrund 
Koncernstaben tar årligen fram förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. 
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott återfinns i 
separat ärende, KS-2011-00909. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00090 
 

§ 361 Sammanträdesdagar för kommunstyrelse 
och dess utskott 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 

2012: 
30 januari, 27 februari, 2 april, 7 maj, 4 juni, 3 september,  
1 oktober, 5 november och 3 december, 

  
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och närings-

livsutskottet för 2012: 
17 januari, 7 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 21 augusti,  
11 september, 24 september (måndag, endast för behandling av 
delårsrapport), 23 oktober och 20 november, 

  
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och utvecklings-

utskottet 2012: 
17 januari, 7 februari, 20 mars, 24 april, 15 maj, 21 augusti,  
11 september, 23 oktober och 20 november, 

  
att fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och 

serviceutskottet 2012: 
19 januari, 9 februari, 22 mars, 26 april, 16 maj (onsdag),  
23 augusti, 13 september, 25 oktober och 22 november, 

  
att kommunstyrelsens samt finans- och näringslivsutskottets 

sammanträden förläggs till klockan 14.00 på sammanträdes-
dagarna, 

  
att plan- och utvecklingsutskottets och infrastruktur- och service-

utskottets sammanträden förläggs till klockan 09.00 på samman-
trädesdagarna, 

  
att kommunstyrelsen avsätter tid för information och teman mellan 

09.00 och 12.00 de dagar de har sammanträden, 
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att ge koncernstaben i uppdrag att till kommande kommunstyrelse-

sammanträde den 5 december återkomma med förslag till in-
formation och teman för 2012, samt 

  
att ovanstående sammanträdesdagar gäller under förutsättning av att 

kommunfullmäktige fastställer sina föreslagna sammanträdes-
dagar som behandlas vid sammanträdet den 28 november 2011. 

Bakgrund 
Koncernstaben tar årligen fram förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2012 behandlas i ett 
separat ärende, KS-2011-00908. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar att en utvärdering av kommunstyrelsens utskott 
och en redovisning över deras ansvar ska lämnas på kommunstyrelsens 
första sammanträde 2012. 
 
Ordföranden yrkar avslag till Peder Björks förslag.  
 
Han konstaterar att det finns ett förslag till beslut gällande samman-
trädesdagar för 2012. Därefter ställer han proposition på Peder Björks 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), João Pinheiro (S), Lena 
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson 
(V) reserverar sig mot beslutet om avslag till Peder Björks tilläggs-
yrkande. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-28 
 
– – – – 
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§ 362 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 
• Kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 25 oktober och 1 november 
2011 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 25 oktober 2011 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 27 oktober och 3 

november 2011 
 

• Service- och teknikförvaltningens beslut 2011-10-24:  
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning hos OKQ8 
AB:s obemannade bensinstation på Alnö (KS-2011-00828) 

 

• Service- och teknikförvaltningens beslut 2011-10-24:  
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Truck-
wash Lastbilstvätt AB:s obemannade lastbilstvätt på Gärdevägen 3 i 
Sundsvall (KS-2011-00859) 

 

• Service- och teknikförvaltningens beslut 2011-10-24:  
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Svenska 
Statoil AB:s (KS-2011-00898) obemannade bensinstationer på 
o Stödevägen i Stöde 
o Kolvägen 14 i Sundsvall 
o Fastigheten Sköns Prästbod 2:3 i Birsta 
o Förmansvägen i Birsta 
o Stockvik i Sundsvall 
o Antennvägen 3 i Sundsbruk 
o Tunadals sågverk i Sundsvall 

 

• Miljöförvaltningens beslut 2011-10-27 om ”Synpunkter med anled-
ning av Naturvårdsverkets rapport om Nedskräpande och uttjänta 
fritidsbåtar” (KS-2011-00927) 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-11-14 36 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00014 
 

§ 363 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Korsta Oljelager AB (KOLAB) 2011-03-18 
o Korsta Oljelager AB (KOLAB) 2011-04-27 
o REKO Sundsvall AB 2011-01-28 
o REKO Sundsvall AB 2011-02-23 
o REKO Sundsvall AB 2011-04-27 
o REKO Sundsvall AB 2011-09-16 
o Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) 

2011-09-09 
o Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) 

2011-09-29 
o Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) 

2011-10-03) 
o Sundsvall Energi AB (SEAB) 2011-01-28 
o Sundsvall Energi AB (SEAB) 2011-02-23 
o Sundsvall Energi AB (SEAB) 2011-04-27 
o Sundsvall Energi AB (SEAB) 2011-06-29—30 
o Sundsvall Energi AB (SEAB) 2011-07-08 
o Sundsvall Energi AB (SEAB) 2011-09-16 
o AB Stuvaren i Sundsvall 2011-09-09 
o Sundsvall Parkera AB 2011-09-09 
o Östermalm 1:4 i Sundsvall AB 2011-09-09 
 

 E-post den 8 november 2011, från ordförande Jan Åsberg på 
Synskadades Riksförbund i Sundsvall, om minskade bidrag till 
handikappföreningar (KS-2011-00946) 
 

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

 
– – – – 

http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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