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Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
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Protokollet omfattar §§ 1-27 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
João Pinheiro 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-01-30 2012-02-01 2012-02-02 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-02-27 2012-02-01 – 2012-02-23 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 

 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses João Pinheiro med 
Lena Österlund som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 

 
Det noteras att ärendet ”Bokslutskommuniké 2011 för Sundsvalls 
kommun” läggs till på dagordningen. 
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) har lämnat in en begäran om 
ett extraärende gällande regionfrågan utifrån Moderaternas ändrade 
inställning (KS-2012-00091). 
 
Ordföranden meddelar att han tänker lyfta denna fråga vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari i samband med att 
landstingsstyrelsens ordförande, Per Wahlberg (M), bjuds in. 
 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) vidhåller att ärendet ska tas 
upp vid dagens sammanträde, varför ordföranden ställer proposition på 
förslagen. Han finner att kommunstyrelsen tar upp ärendet vid sitt 
sammanträde den 27 februari. 
 
– – – – 
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KS-2012-00005 
 

§ 1 Aktuellt från koncernstaben 

Kommundirektören informerar om följande: 
 
• Utveckla samarbetet mellan koncernstaben och övriga förvaltningar 

inom kommunen 
• Valfrihet och mångfaldsprojektet 
• Mål och resursplan – analysfasen  
• Stora chefsdagen 2012 
• Värdskapsprojektet 
• Kvalitetskommun 2015 
• Näringslivsannons  
• Servicegarantier  
• Ny beställningsmodell för interna köp av HR-tjänster  
 
– – – – 
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§ 2 Bokslutskommuniké 2011 för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna bokslutskommuniké 2011 för Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt en bokslutskommuniké för 2011. 
Kommunen visar upp ett positivt resultat för 2011 på 140,2 mkr, vilket 
är en förbättring jämfört med 2010 med 80,7 mkr.  
 
Kommunen klarar kommunallagens krav på balans för 2011. Det be-
räknade överskottet enligt balanskravsutredningen uppgår till 127,4 mkr. 

Överläggning 
Controller Björn Magnusson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Bokslutskommuniké 2011 för Sundsvalls kommun, delas ut 
 
– – – – 
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KS-2011-00939 
 

§ 3 Verksamhetsplan för koncernstaben 2012 – 
kvittering av MRP 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens verksamhetsplan för 2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att skjuta upp arbetet med uppdragen LED/VHT 4, LED/VHT 9, 

LED/VHT 18, samt LED/VHT 21 ur kommunfullmäktiges Mål- 
och resursplan 2012-2014 till år 2013. 

Bakgrund 
En verksamhetsplan för koncernstaben har tagits fram med utgångs-
punkt i kommunstyrelsens fastställda Mål och resursplan för 2012. 
Verksamhetsplanen omfattar stabens fasta uppgifter samt tidsbe-
gränsade aktiviteter, utvecklingsuppdrag och projekt. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-12-15, § 97 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-25 
• Verksamhetsplan för koncernstaben 2012, daterad 2011-11-25 
 
– – – – 
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KS-2012-00030 
 

§ 4 Beslutsattestanter 2012 inom kommunfull-
mäktige och samtliga kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogad förteckning över inköpsrätter och attestanter 

för år 2012, enligt bilaga 1-4, samt 
  
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande 

förändringar under verksamhetsåret.  

Bakgrund 
Ärendet avser beslut om attestantförteckning för år 2012. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-01-19, § 6 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-03 med bilagorna 1-4 

 
– – – – 
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KS-2011-01086 
 

§ 5 Ombyggnation av GA-skolan för samlokali-
sering av fastighetsverksamheten vid service 
och teknik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt koncernstaben att genomföra projektering samt om-

byggnad i GA-skolan för fastighetsverksamheten vid service och 
teknik, 

  
att ansöka om internlån för projektering samt ombyggnad om totalt 

5,0 mkr, samt 
  
att attesträtt för ovanstående ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
Fastighetsavdelningen vid service och teknik skapades 2009 genom en 
sammanslagning av bygg & förvaltningsavdelningen och driftavdel-
ningens operativa fastighetsverksamhet. Då dessa avdelningar är 
lokaliserade på två olika adresser beslutade fastighetsavdelning under 
2010 att försöka skapa en gemensam kontorslösning. 
 
Under 2010 lämnade Sundsvalls gymnasium lokaler i GA-skolan varför 
vakanser där uppstod. I kommunens strävan att minska externt förhyrda 
lokaler till förmån för ökat internt nyttjade av lokaler blev GA-skolan 
ett naturligt val för en samlokalisering av fastighetsverksamheten. Från 
den 1 januari 2012 disponerar därför fastighetsavdelningen ytor i GA-
skolan. Den externt förhyrda lokalen i Nacksta har ett avtal som 
sträcker sig till 2012-05-31. Det är således prioriterat att lokalerna i 
GA-skolan är anpassade för den nya verksamheten till ovan nämnda 
datum. 
 
En inventering av lokalerna i GA-skolan har visat på en kombination av 
anpassningsåtgärder för ny verksamhet samt underhållsbehov. 
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Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 9 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-29 
• Koncernstabens komplettering av skrivelsen, 2011-12-29 

 
– – – – 
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KS-2011-00941 
 

§ 6 Intern kontrollplan 2012 för kommunstyrel-
sens verksamhet avseende service och 
teknik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan 2012 för kommun-

styrelsens verksamhet avseende service och teknik. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll 
anges att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning 
av den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-01-19, § 4 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-30 
• Koncernstaben, förslag till intern kontrollplan 2012 

 
– – – – 
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KS-2010-00767 
 

§ 7 Utveckla Sundsvall som studentstad, MRP-
uppdrag nr 23, 2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporteringen av MRP-uppdrag 23, 2009 om att 

Utveckla Sundsvall som studentstad, samt 
  
att uppdraget därmed anses vara avslutat. 

Bakgrund 
I mål och resursplanen för 2009 med plan för 2010–2012 gavs ett upp-
drag inom processen fritid och kultur om att ”Utveckla Sundsvall som 
studentstad genom initiativ riktade till dagens studenter”. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-12-13, § 249 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-10 

 
– – – – 
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KS-2011-00169 
 

§ 8 Det kommunala nyttjandet samt bidrag till 
Sundsvalls samlingslokaler, MRP-uppdrag 
KFN 22, 2009, komplettering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga kompletteringen med analys till handlingarna, 
  
att godkänna att kultur- och fritidsnämnden fortsätter arbetet med 

föreslagna åtgärder, 
  
att åtgärder ska ske inom ramen för kultur- och fritidsnämndens 

budgetram, samt 
  
att MRP-uppdrag 22 KFN, 2009 därmed är slutredovisat. 

Bakgrund 
I utredningen om det kommunala nyttjandet samt bidragen till 
Sundsvalls samlingslokaler, MRP-uppdrag 22 KFN, 2009 framkom att 
det inom kommunen finns en mängd samlingslokaler, både i kommunal 
regi och som föreningsägda lokaler. I utredningen lyftes också fram ett 
antal hinder som innebär att samlingslokalernas kapacitet inte nyttjas 
fullt ut eller helt enkelt hålls stängda för föreningsliv och allmänhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 att uppdra till kultur- och 
fritidsnämnden att komplettera utredningens förslag till åtgärder med 
en analys av behov, nytta, kostnader och finansiering. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-12-15, § 99 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-14 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 101 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-08-08 
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport ”Det kommunala nyttjandet 

samt bidrag till Sundsvalls samlingslokaler, daterad 2011-08 
 
– – – – 
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KS-2011-00942 
 

§ 9 Utbildning av nämndsledamöter i arbete med 
indikatorer för sin verksamhet, MRP-uppdrag 
LD/VH 5, 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna koncernstabens redogörelse för hur uppdrag LD/VH 5 

ur kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2011-2012 med 

plan för 2013-2014 har genomförts, samt  
  
att förklara uppdraget avslutat. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sin Mål och resursplan 2011-2012 med plan 
för 2013-2014 gett kommunstyrelsen i uppdrag att erbjuda nämnds-
ledamöter utbildning i att sätta mål och välja indikatorer för kommu-
nens verksamheter. Koncernstaben har under hösten 2011 genomfört 
sådan utbildning för samtliga nämnder; ledamöter, ersättare samt 
förvaltningsledningar. Uppdraget kan därmed förklaras avslutat. 

Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 6 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-09 

 
– – – – 
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KS-2011-00858 
 

§ 10 Förändrad parkeringsorganisation, MRP-
uppdrag SAM 21, 2011, ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till koncernstaben att under våren 2012 återkomma med 

förslag till nytt ägardirektiv för SKIFU, samt 
  
att förklara kommunstyrelsens uppdrag till koncernstaben enligt  

beslut 2011-11-14, § 349 som avslutat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att snarast återkomma med 

förslag på nytt reglemente, 
  
att i stadsbyggnadsnämndens budget för 2012 öka intäkterna med 

15,1 Mkr och kostnaderna med 12,7 Mkr, samt 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att i planeringsförutsättningarna för 

MRP 2013-2016 inarbeta motsvarande höjningar med helårseffekt. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i MRP 2011-2014 om MRP-uppdrag nr 
21 inom Samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget ”Förändrad parke-
ringsorganisation” angav 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 (SKIFU) förs över till stadsbyggnads-
nämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-14 att MRP-uppdraget skulle 
genomföras i enlighet med koncernstabens lämnade förslag. Förslaget 
innebar att övergången sker senast 2012-04-01. I beslutet ingick också 
ett uppdrag till koncernstaben om att senast i januari 2012 återkomma  
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till kommunstyrelsen med en rapport över ekonomiska och verksam-
hetsmässiga konsekvenser för 2012 och framåt för kommunen och 
Stadsbackenkoncernen samt vilka förändringar som behöver göras i 
ägardirektiven till SKIFU. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 5 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-30 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-11-14, § 349 

 
– – – – 
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KS-2011-01002 
 

§ 11 Överförmyndarnämnden Mitts framtida 
behov av resurser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om över-

föring av resultat till 2012 undanta överföring av överförmyn-
darnämndens underskott 2011, 

  
att uppdra till koncernstaben att i samråd med Timrå, Ånge och 

Nordanstigs kommuner verka för att nämnden kompenseras för 
framtida kostnadsökningar för arvoden till gode män och för-
valtare till följd av förändringar i prisbasbeloppet, 

  
att koncernstaben i samråd med överförmyndarkontoret och social-

tjänsten får i uppdrag att utreda frågan om arvodet till de ställ-
företrädare som kommer att vara anställda inom socialtjänstens 
förvaltarenhet innan verksamheten vid socialnämndens för-
valtarenhet startar, 

  
att uppdra till koncernstaben att ta fram förslag till hur ägarsam-

rådets roll ska formaliseras, 
  
att uppdra till koncernstaben att ta fram förslag på nyckeltal för att 

mäta effektivitet och kvalitet i verksamheten, samt 
  
att godkänna koncernstabens rapport om överförmyndarnämndens 

framtida behov av resurser. 

Bakgrund 
Överförmyndarnämnden beslutade i samband med sin behandling av 
delårsrapporten januari-april 2011 att hos koncernstaben ansöka om 
justerad budgetram pga. ökade kostnader. Överförmyndarnämnden 
prognostiserar 2011 ett underskott på sin verksamhet med 0,5 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 17 oktober 2011, med anledning av 
överförmyndarnämndens begäran, att uppdra åt koncernstaben att 
utreda överförmyndarnämndens framtida behov av resurser. 
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Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 8 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-19 

 
– – – – 
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KS-2011-00891 
 

§ 12 Försäljning av parkering i Kvissleby centrum 
(del av Nolby 1:30, 3:122 och 3:228) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överlåta del av fastigheterna Nolby 1:30, 3:122 och 3:228 till 

Grundus AB för en köpeskilling om 2 028 000 kronor. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av 
fastigheterna Nolby 1:30, 3:122 och 3:228 till Grundus AB för en 
köpeskilling om 2 028 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-12-13, § 254 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 266 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-10-10 inkl. bilagorna: 

1. Karta över Kvissleby centrum, utdrag från kartdatabas,  
2011-09-26 

2. Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering,  
inkl. karta 

 
– – – – 
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§ 13 SKIFU-koncernen – fusioner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fusionera Sundsvall Parkera AB, AB Stuvaren i Sundsvall och 

Östermalm 1:4 i Sundsvall AB till moderbolaget Sundsvalls 
Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU). 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB 
(SKIFU) har för sin del godkänt en fusion av Sundsvall Parkera AB, 
AB Stuvaren i Sundsvall och Östermalm 1:4 i Sundsvall AB till 
moderbolaget SKIFU. 
 
Styrelsen för Stadsbacken AB har tillstyrkt fusionen och har, i enlighet 
med kommunens ägarpolicy, överlämnat frågan till kommunfull-
mäktige för avgörande. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 4 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-30 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2011-12-16, § 75 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2011-12-09 
• Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB:s styrelse-

protokoll, 2011-11-23, § 118 
 
– – – – 
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§ 14 Beslut angående införandet av LOV i 
hemtjänsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att införa LOV i hemtjänsten i Sundsvalls kommun, 
  
att fastställa följande grundläggande ställningstaganden för ut-

formning av valfrihetssystemet i hemtjänsten enligt lagen om 
valfrihetssystem – LOV: 
 
1. Tjänsteindelning – både service och omvårdnad ska ingå i 

valfrihetssystemet 
2. Geografisk indelning – socialnämnden bestämmer områden 

som utförare får verka inom 
3. Ersättningsmodell – ersättning utbetalas för utförd tid inom 

ramen för biståndsbeslut 
4. Ickevalsalternativ – ickeväljare tilldelas utförare enligt 

förutbestämd turordning 
5. Interna stödfunktioner – kommunens egen verksamhet tills-

vidare följer de spelregler som gäller nu, och att uppdra till 
projektet Valfrihet och mångfald att senast den 1 juni 2012 
återkomma med förslag på hur dessa spelregler kan 
förändras, samt 

  
att uppdra till koncernstaben att följa utvecklingen av arbetet med 

LOV inom socialtjänsten för rapportering till finans- och 
näringslivsutskottet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2010-01-25, § 688, beslut om riktlinjer för 
konkurrensutsättning. I dessa riktlinjer delegerar kommunfullmäktige 
till kommunstyrelsen att fatta beslut om konkurrensutsättning av verk-
samhet. 
 
Socialnämnden har 2011-11-02, § 188, beslutat föreslå kommun-
styrelsen besluta att fastställa ett antal grundläggande ställnings 
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taganden för utformning av valfrihetssystemet enligt lagen om valfri-
hetssystem, LOV. Förslagen baserar sig på övervägandena i social-
tjänstens rapport, ”Kundval hemtjänst förstudie”, april 2011. 

Överläggning 
Hans Brynielsson (KD) yrkar bifall till förslaget med tillägg av följande 
text i femte punkten, andra att-satsen: 
 
”att uppdra till projektet Valfrihet och mångfald att senast den 1 juni 

2012 återkomma med förslag på hur dessa spelregler kan förändras” 

 
Peder Björk (S) yrkar på följande att-satser för Socialdemokraternas 
del. Han yrkar vidare på att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige 
och inte i kommunstyrelsen, trots den lämnade delegationen till 
kommunstyrelsen. 
 
att införa LOV i hemtjänsten i Sundsvalls kommun under förutsättning 

att: 

• alla brukare erbjuds möjligheten att välja utförare och påverka 
innehållet i välfärden oavsett var man är geografiskt bosatt 

eller omfattningen av behov, 

• kommunen säkerställer medborgarnas rätt till insyn och 
öppenhet genom att personalen ska ha meddelarfrihet och 

meddelarskydd, 

• uppföljning av verksamheterna sker på ett systematiskt sätt och 

omfattar andra insatser än att bara hänvisa till medborgarnas 

aktiva val eller mätningar av nöjdhet,  

• likalydande villkor och krav skall ställas på samtliga utförare 
inkluderat kommunen, 

• de anställda inom all skattefinansierad hemtjänst I Sundsvalls 
Kommun har rätt till heltid, kollektivavtal samt systematisk och 

relevant kompetensutveckling, 

• ickevalsalternativet inom ramen för LOV ska alltid vara 
kommunens verksamhet 

 

att fastställa följande grundläggande ställningstaganden för 

utformning av valfrihetssystemet i hemtjänsten enligt lagen om 

valfrihetssystem – LOV: 

1. Tjänsteindelning – i ett första steg ska bara service ingå i 

valfrihetssystemet. Efter en första period och en utvärdering så 

tar kommunstyrelsen ställning om omvårdnad också ska ingå i 

valfrihetssystemet.  

2. Geografisk indelning – socialnämnden bestämmer områden 

som utförare få verka inom 
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3. Ersättningsmodell – ersättning utbetalas för utförd tid inom 

ramen för biståndsbeslut 

4. Ickevalsalternativ – de som inte aktivt väljer utförare kommer 

att få kommunen som utförare 

5. Interna stödfunktioner – kommunens egen verksamhet 

tillsvidare följer de spelregler som gäller nu 

 

att uppdra till koncernstaben att följa utvecklingen av arbetet med LOV 

inom socialtjänsten för rapportering till finans- och 

näringslivsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 
Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till förslagen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Peder 
Björks (S) förslag, dels Kim G Ottossons (V) yrkande om avslag och 
dels Hans Brynielssons (KD) bifall till koncernstabens förslag med 
ovanstående tillägg. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Brynielssons (KD) förslag.  

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

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 6 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-14 
• Socialnämndens protokoll, 2011-11-02, § 188 
• Socialnämndens ordförandes skrivelse, 2011-10-25 
• Socialtjänstens rapport ”Kundval hemtjänst vägvalsdokument”, 

september 2011 
• Socialtjänstens rapport ”Kundval hemtjänst förstudie”, april 2011 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-01-25, § 688 
• Riktlinjer för konkurrensutsättning av Sundsvalls kommuns verk-

samheter, 2009-12-14, rev 2010-01-25 
• Fackligt förhandlingsprotokoll, 2011-12-14 
• Socialdemokraternas förslag angående ”Införande av LOV i 

hemtjänsten”, 2012-01-17 
 
– – – – 
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§ 15 Hållbar tillväxtstrategi 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till Hållbar tillväxtstrategi 2021 – RIKARE, daterad 

2011-12-21, rev 2012-01-17  
  
att Hållbar tillväxtstrategi 2021 – RIKARE från och med 2013 års 

ettåriga Mål och resursplaner ska ingå som underlag för verk-
samhetsplanering och verksamhetsutveckling, i samtliga 
nämnder och kommunala bolag, 

  

att uppdra till kommunstyrelsen att avsätta resurser inom ram för 
stöd till genomförande, kommunikation och kompetensutveck-
ling kopplat till strategin, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2012 komplettera 

strategin med nyckeltal för uppföljning av strategin på samhälls-
nivå, samt beskriva dess önskade utveckling till år 2021, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att från och med år 2013 följa upp 

att Hållbar tillväxtstrategi 2021 – RIKARE får genomslag i 
nämndernas och de kommunala bolagens mål- och resurs-
planering. 

Bakgrund 
De politiska partierna har tagit fram ett förslag till en hållbar tillväxt-
strategi för Sundsvalls kommun som sträcker sig till år 2021. Strategin 
som går under namnet RIKARE syftar till att vara vägledande för att 
uppnå den partiöverskridande målbilden, Sundsvall Norrlands Huvud-
stad 2021, vilken beslutades av kommunfullmäktige 20 juni 2011  
(KS 2011-00457). 

Överläggning 
Kommunstyrelsen vill att strategin korrekturläses ytterligare inför 
kommunfullmäktiges behandling samt att det i texten klargörs hur 
Sundsvall kontra Sundsvalls kommun används i materialet. 
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Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 7 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-20 
• RIKARE – hållbar tillväxtstrategi 2021, 2011-12-21, reviderad 

2012-01-17 
 
– – – – 
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§ 16 Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns 
energieffektivisering och koldioxidredu-
cering med mål för 2014 och 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ”Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivi-

sering och koldioxidreducering med mål för 2014 och 2020”, 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett direktiv för genom-

förande av energieffektiviseringsstrategin med klimatåtgärder 
enligt projektmodellen, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till en utökad 

strategi för behandling i fullmäktige november 2012, samt 
  
att bolagen inom stadsbackenkoncernen ska betrakta strategin som 

ett ägardirektiv. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun ska fastställa mål för energieffektivisering och 
koldioxidreducering för kommunkoncernens och anta en strategi för att 
nå målen samt arbeta aktivt för att genomföra strategin. Syftet med 
strategin är att kommunen ska bidra till att nå nationella mål för hållbar 
utveckling samt verka för hållbar tillväxt i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) meddelar att 
Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet återkommer i ärendet till 
kommunfullmäktiges behandling av detsamma.  
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Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2011-12-15, § 98 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-28 
• Förslag till strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffek-

tivisering och koldioxidreducering med mål för 2014 och 2020, 
daterad 2011-11-28 

• Rapport inför framtagande av strategi för Sundsvalls kommun-
koncerns energieffektivisering och koldioxidreducering med mål 
för 2014 och 2020, daterad 2011-11-28 

 
– – – – 
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§ 17 Reglemente för lärande- och arbetslivs-
nämnden (tidigare nämnden för arbets-
marknad, vuxenutbildning och integration) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet i syfte att nämnden för arbetsmarknad, 

vuxenutbildning och integration och dess förvaltning ska enas 
om ett förslag till nytt namn för nämnden. 

Bakgrund 
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
fastställdes av kommunfullmäktige 2002-12-16, § 22. Namnet har 
genom beslut av fullmäktige 2003-09-29, § 127, ändrats till nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. 
 
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 
nu upprättat ett förslag till nytt reglemente samt förslag till nytt namn 
för nämnden. 

Överläggning 
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet kan avgöras vid dagens 
sammanträde och inte behöver överlämnas till kommunfullmäktige för 
beslut. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-12-13, § 256 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-25 
• Förslag till reglemente för lärande- och arbetslivsnämnden, 

2011-11-21 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2011-10-21, § 94 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2011-10-03 
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• Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration, ändrat av kommunfullmäktige 2011-09-29, § 127 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2003-09-29, § 127 
• Förslag till reglemente för tillväxt- och kompetensnämnden 
• Koalitionens yrkande vid nämnden för arbetsmarknad, vuxen-

utbildning och integrations behandling av ärendet, 2011-10-21 
 
– – – – 
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§ 18 Krisledningsplan för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa krisledningsplan för Sundsvalls kommun enligt förslag 

daterat 2011-11-14. 

Bakgrund 
Krisledningsplanen ska uppdateras en gång per mandatperiod. Läns-
styrelsen har uppföljningsansvar av kommunernas arbete med kris-
beredskap enligt Lag (2006:544) och uppmanar kommunerna att upp-
datera krisledningsplanen det första året i mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 12 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-14 
• Förslag till Krisledningsplan för Sundsvalls kommun, 2011-11-14 
• Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i 

Sundsvalls kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2010-03-29 
 
– – – – 
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KS-2011-00968 
 

§ 19 Reglemente för Sundsvalls kommuns kris-
ledningsnämnd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reglemente för Sundsvalls kommuns krislednings-

nämnd enligt koncernstabens förslag 2011-11-14.  

Bakgrund 
Krisledningsnämndens nu gällande reglemente antogs av kommunfull-
mäktige 2010-03-29. Vid uppföljning av reglementet framgick det att 
det fanns ett behov av revidering. Krisledningssamordnare vid 
Medelpads Räddningstjänstförbund samt säkerhetschefen, Sundsvalls 
kommun har efter remiss till stadsjuristen, tagit fram ett förslag till nytt 
reglemente för krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 13 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-14 
• Förslag till Reglemente för Sundsvalls kommuns krislednings-

nämnd, 2011-11-14 
• Reglemente för krisledningsnämnden, fastställt av kommunfull-

mäktige 2010-03-29 
 
– – – – 
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§ 20 Överenskommelse om Omställningsavtal – 
KOM-KL 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, 

enligt lydelsen i bilaga 5 i den Överenskommelse om Omställ-
ningsavtal – KOM-KL som de centrala parterna träffat den 7 
december 2010, samt 

  
att beslutet expedieras till samtliga berörda 

arbetstagarorganisationer. 

Bakgrund 
De centrala parterna har tecknat överenskommelse om Omställnings-
avtal – KOM-KL, detta avtal ersätter fr.o.m. 2012-01-01 AGF-KL . För 
att bli gällande inom Sundsvalls kommun krävs att kommunen antar 
KOM-KL som lokalt kollektivavtal. 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-01-19, § 5 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-11 
• Sveriges kommuner och landsting (SKL), Cirkulär 10:84 
• Förhandlingsprotokoll ”Överenskommelse om Omställningsavtal – 

KOM-KL”, 2010-12-07, inkl. bilagor 
• Förhandlingsprotokoll ” Överenskommelse om Särskild ersättning 

till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte 
längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen”,  
2010-12-07 

 
– – – – 
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§ 21 Pris för god service – namnbyte och 
hantering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att regelverket för Sundsvalls kommuns servicepris beslutat  

2009-04-27 § 561 upphävs, 
  
att priset byter namn och blir ett pris för gott värdskap, 
  
att Sundsvalls kommun delar ut priset för gott värdskap för första 

gången under 2012, samt 
  
att priset för gott värdskap hanteras av Värdskapsprojektet som 

uppdras att utforma priset. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-27 § 561 att instifta två pris, 
ett för arbetsmiljöinsatser och ett för god service. Priset för arbetsmiljö-
insatser delas ut för andra gången 2011 medan priset för god service 
ännu inte delats ut. Koncernstaben föreslår att priset för god service 
istället ska kallas pris för gott värdskap och utgå från den definition av 
gott värdskap som tas fram i Värdskapsprojektet. Koncernstaben före-
slår vidare att priset för gott värdskap till en början hanteras inom 
Värdskapsprojektet. 

Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 4 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-19 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-04-27, § 561 
• Kommunstyrelsekontorets (nuvarande koncernstabens) skrivelse, 

2009-01-22 
 
– – – – 
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§ 22 Hanteringen av betänkanden som Sundsvalls 
kommun ska yttra sig över 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncernstabens kansli fördelar betänkanden och remisser som 

Sundsvalls kommun ska yttra sig över till ansvarig nämnd, och 
  
att hanteringen av betänkanden och remisser ses över under 2012, i 

och med utvecklingen av processen stöd för politiska beslut. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2011-09-12, § 293 att 
uppdra till koncernstaben att ta fram förslag till hantering av betänk-
anden som Sundsvalls kommun ska yttra sig över. 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-12-13, § 257 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-14 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-09-12, § 293 

 
– – – – 
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§ 23 Nationaldagens firande – uppdrag till 
Näringslivsbolaget 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inte behandla ärendet, eftersom detta ska handläggas i annan 

ordning. 

Bakgrund 
I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige anges att den av 
fullmäktige utsedda presidiekonferensen ska svara för kommunala 
uppgifter vid nationaldagsfirandet. Ärendet ska därför hanteras i 
presidiekonferensen.  

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-01-17, § 14 
• Koncernstabens skrivelser, 2012-01-23 och 2011-12-30 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-01-30 36 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 
KS-2010-00541 
 

§ 24 Motion (FP) om att slå samman Sundsvall 
och Timrå till en kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, 
  
att under förutsättning att Timrå kommun visar intresse för en even-

tuell sammanslagning, genomföra en kommungemensam konse-
kvensanalys av en sammanslagning av Sundsvalls kommun och 
Timrå kommun, samt 

  
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till kommunfull-

mäktige med förslag till utredningsdirektiv, om en kommungemen-
sam konsekvensanalys av en sammanslagning ska genomföras. 

Bakgrund 
Folkpartiet har 2010-09-10 inkommit med en motion med rubriken Slå 
samman Sundsvall och Timrå till en kommun. Motionen har skickats i 
likalydande exemplar till de båda kommunerna. Motionen yrkar:  
 

• att genomföra en folkomröstning i frågan senast inom tre år, i 
god tid före nästa kommunfullmäktigeval, 
 

• att vidta nödvändiga förberedelser för folkomröstning och 
senare sammanläggning av kommunerna. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar, med instämmande av Annelie Luthman (FP) 
och Kim G Ottosson (V), enligt koncernstabens förslag om att avslå 
motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-01-30 37 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 

• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-12-13, § 258 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-28 
• Motion (FP) om att slå samman Sundsvall och Timrå till en 

kommun, daterad 2010-09-10 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-01-30 38 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 
KS-2011-00782 
 

§ 25 Motion (S) för att tillförsäkra framtida behov 
av utbildad vård- och omsorgspersonal 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen genom att en försöksverksamhet om ett trainee-

år för tolv studerande inom vård- och omsorgsprogrammet 
genomförs med start under hösten år 2015, 

  
att uppdra till socialnämnden att ansvara för utformning och 

genomförande av försöksverksamheten, samt 
  
att kostnaderna för traineeåret finansieras inom ramen för social-

nämndens budget. 

Bakgrund 
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion framfört 
förslag om att Sundsvalls kommun ska erbjuda alla studerande vid 
vård- och omsorgsprogrammet ett fjärde år och att det fjärde året ska 
omfatta en traineeplats inom Sundsvalls kommuns socialtjänst. 
Motionen syftar till att tillförsäkra framtida behov av utbildad vård- och 
omsorgspersonal. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar på att få lämna samma protokollsanteck-
ning som lämnades vid infrastruktur- och serviceutskottets behandling 
av ärendet, vilket ordföranden godkänner. 

Protokollsanteckning 
”I den första att-satsen menar jag att det är viktigt att notera att beslutet 
innebär att erbjudandet är öppet för vård- och omsorgsprogramsstuder-
ande även bland de fristående gymnasieskolorna inom kommunen.” 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-01-30 39 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-01-19, § 7 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-09 
• Socialnämndens protokoll, 2011-11-16, § 194 
• Socialtjänstens skrivelse, 2011-10-20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2011-11-23, § 181 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2011-10-25 
• Motion (S) för att tillförsäkra framtida behov av utbildad vård- och 

omsorgspersonal, daterad 2011-08-16 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-01-30 40 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 
 
 

§ 26 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut 

• Kommunstyrelsens utskott: 
o Finans- och näringslivsutskottet den 13 december 2011 och 17 

januari 2012 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 13 december 2011 och 17 

januari 2012 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 15 december 2011 och 

19 januari 2012 
 

• Kommundirektörens beslut om särskild avtalspension den: 
o 1 november 2011 (nr 8, KS-2011-00017) och 
o 24 januari 2012 (nr 1, KS-2012-00013) 
 

• Koncernstaben, service och tekniks (upphandling) ramavtal: 
o Ramavtal Banktjänster, dnr UH-11-19 (KS-2011-01072) 
o Ramavtal Apple produkter, dnr UH-2011-98 (KS-2011-01071) 
 

• Koncernstaben, service och tekniks beslut 2011-12-19: Ansökan 
om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Ikea Svenska 
Försäljnings AB på Gesällvägen 3 i Birsta, Sundsvalls kommun 
(KS-2011-01008) 
 

• Koncernstaben, service och tekniks beslut 2011-12-22: Ansökan 
om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Bling Sundsvall AB 
på Esplanaden 10 i Sundsvall (KS-2011-01053) 
 

• Koncernstaben, service och tekniks beslut 2011-11-23: 
Investeringsmedel för verksamhetsanpassningar (enligt delegations-
ordning punkt D8) till Sidsjövägen 5, objekt 2610-1133200 - 
lokalanpassningar (KS-2011-00992) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
• Koncernstaben, service och tekniks beslut 2011-12-09: 

Investeringsmedel för verksamhetsanpassningar (enligt delegations-
ordning punkt D8) till Vibackeskolan, objekt 2470-1510600 - 
lokalanpassningar (KS-2011-01021) 
 

• Koncernstaben, service och tekniks beslut 2011-12-14: 
Investeringsmedel för verksamhetsanpassningar (enligt delegations-
ordning punkt D8) till Nolby förskola, objekt 2520-1420400 - 
småbarnsavdelning (KS-2011-01035) 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 
KS-2012-00009 
 

§ 27 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Länsstyrelsens beslut 2012-01-09 om tillstånd till allmän kamera-
övervakning hos Bling Sundsvall AB, Esplanaden 10 i Sundsvall 
(KS-2011-01053) 

 
• Styrelseprotokoll: 

o Mitthem AB, 2011-11-28 
o Reko Sundsvall AB, 2011-11-29 
o ServaNet AB, 2011-06-10 
o ServaNet AB, 2011-10-19 
o Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU),  

2011-11-23 
o Stadsbacken AB, 2011-11-21 
o Stadsbacken AB, 2011-12-16 
o Sundsvall Energi AB, 2011-11-29 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2011-11-24 
o Sundsvall Oljehamn AB, 2011-09-07 
o Sundsvall Oljehamn AB, 2011-11-25 
o Sundsvall Parkera AB, 2011-11-23 §§ 46-52 
o Sundsvall Parkera AB, 2011-11-23 §§ 57-64 
o Sundsvalls Hamn AB, 2011-09-07 §§ 15-22 
o Sundsvalls Hamn AB, 2011-11-25 §§ 23-33 
o Östermalm 1:4 i Sundsvall AB, 2011-11-23 

 
• Länsstyrelsens skrivelse 2012-01-10 om uppföljning av Sundsvalls 

kommuns krisberedskap (KS-2012-00062) 
 
• Skrivelse 2012-01-06 från arbetsgruppen ”Järkvissles belysnings 

bevarande” i Järkvissle Vägsamfällighet till ”ansvariga politiker” 
om belysningsfrågan. Träff/möte äger rum den 9 februari 2012 i 
Järkvissle Folkets hus (Skansborg) (KS-2012-00045) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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• Kommunal har tagit fram en ny rapport om äldreomsorgen, Hänger 

din mammas trygghet på dig? Tag även del av den mediala 
rapporteringen kring rapporten, se länkarna: 
http://svtplay.se/v/2601210/rapport/ansvaret_for_aldrevarden_laggs
_pa_de_anhoriga?sb,k103266,7,f,168231 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=480
0313 

 
• Svenska Röda Korset utmanar Sveriges kommuner att avge tre ny-

årslöften! 
 
• Sveriges kommuner och landsting 

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

 
– – – – 
 


