
 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-02-27  

 
 
 
Ärendelista Sid nr 
 
Justering..................................................................................................3 

§ 28 Dagordning ...............................................................................4 

§ 29 Information om Sundsvalls Logistikpark AB...........................5 

§ 30 Information från Stadsbacken AB ............................................6 

§ 31 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar
...................................................................................................7 

§ 32 Information om nuläget i regionbildningen mellan 
Västernorrland och Jämtland ....................................................8 

§ 33 Årsredovisning 2011 för kommunstyrelsen..............................9 

§ 34 Utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll 2011 
för kommunstyrelsen, avseende koncernstabens verksamhet.10 

§ 35 Sundsvalls kommuns förvärv av Norrlandspojkarna Fastighets 
AB:s aktieinnehav i Norra Kajen Exploatering AB................11 

§ 36 Beslutsprocess för lokalfrågor gällande kommunens skolor ..13 

§ 37 Ombyggnadsåtgärder Navet/bussterminalen ..........................15 

§ 38 Tingsta äldreboende – ombyggnad och rivning......................16 

§ 39 Ansökan om permutation av Stiftelsen Eric E Lundins 
studielånefond .........................................................................17 

§ 40 Rutiner för polisanmälningar som initieras av kommunen.....18 

§ 41 Val - arbetsgruppen för översyn av Sundsvalls kommuns 
alkoholpolitiska riktlinjer........................................................19 

§ 42 Motion (SD) om maskeringsförbud på allmänna inrättningar 20 

§ 43 Motion (SD) om att införa förbud mot offentligt tiggeri ........21 

§ 44 Motion (SD) om kameraövervakning vid Navet i Sundsvall..22 

§ 45 Delegationsbeslut ....................................................................23 

§ 46 För kännedom .........................................................................24 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-02-27 1 

 
 

Tid Kl. 14.00–16.18, ajournering kl.15.20–15.35 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande  
 Erland Solander (M)   
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Mats Mehlin (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Bodil Hansson (S)   
 João Pinheiro (S) ej § 35 pga. jäv.   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 Åsa Ulander (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Ersättare Else Ammor (M)   
 Stefan Falk (FP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Anders Hedenius (S) tjänstgör § 35 för João Pinheiro  
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Malin Larsson (S)   
 Claes Stockhaus (V)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Åke Jonsson vd Sundsvalls Logistikpark AB  § 29 
 Mikael Gäfvert ordförande Stadsbacken AB § 30 
 Maud Viklander controller § 31 
 Charlotte Sandelius HR-direktör  § 31 
 Gunn Tjernblom ekonom § 31 
 Per Wahlberg ordförande landstingsstyrelsen § 32 
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Protokollet omfattar §§ 28 - 46 
 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Johanna Kangas 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Lena Österlund 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-02-27 2012-02-28 2012-02-29 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-03-27 2012-02-29 - 2012-03-20 
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 Lena Österlund 
med Leif Nilsson som ersättare. 
 
– – – – 
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§ 28 Dagordning 
Ordföranden informerar om att informationspunkten ”Aktuellt från 
koncernstaben” utgår. I stället tillförs punkterna ”Information om 
Sundsvalls Logistikpark AB” samt ”Information från Stadsbacken 
AB”.  
 
– – – – 
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KS-2012-00223 
 

§ 29 Information om Sundsvalls Logistikpark AB 
Åke Jonsson, vd för Sundsvall Logistikpark AB, informerar om 
bolagets struktur, och om bolagets uppdrag att utreda förutsättningar 
för att etablera en kombiterminal i Sundsvall med omkringliggande 
infrastruktur.  
 
– – – – 
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§ 30 Information från Stadsbacken AB 
Stefan Söderlund, vd för Stadsbacken AB, och Mikael Gäfvert, 
styrelseordförande i samma bolag, lämnar information om läget i 
Stadsbacken AB och övriga bolag i kommunkoncernen. 
 
– – – – 
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§ 31 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska 
planeringsförutsättningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen, samt  
  
att planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta 

arbetet med MRP 2013-2016 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat förslag till ekonomiska och 
arbetsgivarpolitiska förutsättningar inför det fortsätta arbetet med MRP 
2013-2016. I förslaget ingår även en tidplan.  

Överläggning 
Ekonomidirektör Jonas Borg och controller Maud Viklander lämnar 
information om planeringsförutsättningarna och svarar på ledamöternas 
frågor.  

Beslutsunderlag 
• Ekonomiska planeringsförutsättningar inför Mål och resursplan 

2013-2014 med plan för 2015-16, delades ut vid sammanträdet 
 
– – – –  
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§ 32 Information om nuläget i regionbildningen 
mellan Västernorrland och Jämtland 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har Per Wahlberg, ordföranden för landstings-
styrelsen bjudits in för att lämna information om regionfrågan. 

Överläggning 
Per Wahlberg berättar om utvecklingen i frågan om regionbildning 
mellan Västernorrlands och Jämtlands län, och svarar på ledamöternas 
frågor.  
 
– – – – 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-02-27 9 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00065 
 

§ 33 Årsredovisning 2011 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna årsredovisning 2011 för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2011 omfattar verksamheter inom 
koncernstaben, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommun-
styrelsens kommunövergripande verksamheter, hushållsavfall samt 
service och teknik. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-02-09, § 12 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-20, med bilaga 1 ”Årsredo-

visning 2011 för kommunstyrelsen” 
 
– – – – 
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§ 34 Utvärdering av det samlade systemet för 
intern kontroll 2011 för kommunstyrelsen, 
avseende koncernstabens verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärderingen det samlade systemet för intern kontroll 

2011 för kommunstyrelsen, med avseende på koncernstabens 
verksamhet, 

  
att överlämna rapporten till koncernstaben för koncernövergripande 

hantering av ärendet, samt 
  
att överlämna rapporten till kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje nämnd i 
samband med uppföljningen av den interna kontrollen även göra en 
utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll inom sitt 
område. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-02-09, § 13 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-20 
• Självdeklaration beträffande intern kontroll 2011 
• Sammanställning av frågor per område och mål för internkontroll – 

självdeklaration 
 
– – – – 
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§ 35 Sundsvalls kommuns förvärv av Norrlands-
pojkarna Fastighets AB:s aktieinnehav i 
Norra Kajen Exploatering AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna överenskommen köpeskilling och 
  
att godkänna av parterna undertecknat överlåtelseavtal, daterat 

2011-12-28. 

Bakgrund 
Eftersom förutsättningarna enligt nuvarande aktieägaravtal för ett fort-
satt samarbete mellan Sundsvalls kommun och Norrlandspojkarna 
Fastighets AB avseende exploateringen av Norra Kajen förändrats, har 
kommunfullmäktige att ta ställning till om Sundsvalls kommun ska 
köpa Norrlandspojkarnas aktiepost och i så fall till vilket pris samt till 
vilka villkor. 

Överläggning 
Leif Nilsson (S), Kim G Ottosson (V), och Lars Persson (FP) yrkar 
bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.  
 
Sverker Ottosson (MP) yrkar avslag till detsamma. Han önskar också 
att bilagorna 1–3 till aktieägaravtalet ska bifogas handlingarna i 
utskicket till kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
yrkandet från Leif Nilsson (S), m. fl, om att bifalla förslaget från 
finans- och näringslivsutskottet, och dels yrkandet från Sverker 
Ottosson (MP) om att avslå förslaget.  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget från 
utskottet, och därefter frågar han om förslaget ska avslås. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag.  
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Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och lämnar rummet innan 
överläggningarna inleds.  

Reservation 
Sverker Ottosson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-02-07, § 16 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-13 
• Rapportutkast från PWC, Värdering av aktierna i Norra Kajen 

Exploatering AB 
• Kompletterande förtydligande av § 4 i avtalsförslaget mellan 

Sundsvalls kommun och Norrlandspojkarna Fastighets AB,  
2011-12-28 

• Förslag till avtal mellan Sundsvalls kommun och Norrlands-
pojkarna Fastighets AB, 2011-12-28 

• Avtal mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen Exploatering 
AB angående fördjupad översiktsplan för Norra Kajen, 2008-02-05 

• Fastighetskontorets skrivelse med karta, 2007-07-05 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2007-04-23, § 127 
• Avsiktsförklaring avseende omvandling av Norra Kajen/Heffners 

enligt fördjupad översiktsplan för stadsdelen, 2009-11-23 
• Bolagsordning för Norra Kajen Exploatering AB, antagen av 

bolagsstämma 2007-06-04 
• Aktieägaravtal mellan Sundsvalls kommun och Norrlandspojkarna 

Fastighets AB, juni 2007 
• Tilläggsavtal mellan Sundsvalls kommun och Norrlandspojkarna 

Fastighets AB med karta, november 2007 
• Exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen 

Exploatering AB, 2011-05-19, reviderad 2011-05-30 
• Ramavtal mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen 

Exploatering AB med bilagor, 2011-05-19, reviderad 2011-05-30 
 
– – – – 
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KS-2011-00843 
 

§ 36 Beslutsprocess för lokalfrågor gällande 
kommunens skolor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att sammanslagningar och nedläggningar av landsbygds- och 

glesbygdsskolor ska beslutas av kommunfullmäktige,  
  
att barn- och utbildningsnämnden beslutar om övriga ärenden 

gällande lokalnyttjande och lokalanpassning som rör 
kommunens skolor, samt 

  
att därmed upphäva kommunfullmäktiges beslut, 2008-01-28, § 285, 

angående beslutsordning för nedläggning av skolor samt övriga 
förändringar av lokalnyttjande inom barn- och utbildningsnämnd-
ens ansvarsområde. 

Bakgrund 
Åtgärder för att optimera lokalanvändningen i kommunens grundskolor 
har påbörjats av barn- och utbildningsnämnden. Som ett led i arbetet 
föreslår nämnden en förändring i beslutsprocessen: att alla ärenden som 
rör lokalnyttjande ska få avgöras av nämnden själv – med undantag för 
sammanslagning/nedläggning av skolor i landsbygd eller glesbygd, där 
nämnden anser att kommunfullmäktige bör fatta besluten. 
 
Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige för att kompletteras 
med information om hur andra kommuner hanterar frågan. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag.  
 
João Pinheiro (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt följande:  
 
att kommunfullmäktige beslutar i ärenden som rör nyetablering och 
total nedläggning av kommunala skolor, 
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att barn- och utbildningsnämnden beslutar i ärenden som gäller övriga 
lokalfrågor,  
 
att därmed upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2008-01-28, § 
285, angående beslutsordning för nedläggning av skolor samt övriga 
förändringar av lokalnyttjande inom barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
yrkandet från Annelie Luthman (FP) om att bifalla förslaget från 
finans- och näringslivsutskottet, och dels yrkandet från João Pinheiro 
(S) och Kim G Ottosson (V).  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 
förslag, därefter frågar han om kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget från João Pinheiro (S) och Kim G Ottosson (V).  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 
förslag.  

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (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, 2012-02-07, § 17 
• Koncernstabens skrivelser, 2012-01-17 och 2011-11-09 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 325 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 386 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2011-11-22 § 236 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2011-09-28 § 129 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2011-09-07 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-01-28 § 285 
• Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag angående 

”Beslutsprocess för lokalfrågor gällande kommunens skolor” 
 
– – – – 
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§ 37 Ombyggnadsåtgärder Navet/bussterminalen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna att försäljningslokalen på Navet byggs om till en 

kostnad om ca 300 tkr enligt koncernstabens förslag 2012-01-24, 
  
att anslaget finansieras genom ianspråktagande av tidigare avsatta 

medel för investeringar i kollektivtrafikprojekt, 
  
att anvisa 70 tkr för ökade hyreskostnader p.g.a. investeringen till 

kommunstyrelsens anslag för subventionering av lokaler, 
  
att finansiering för ökade hyreskostnader 2012 sker ur kommun-

styrelsens anslag för oförutsedda behov, samt 
  
att de ökade hyreskostnaderna från 2013 och framåt inarbetas i mål 

och resursplan för 2013-2016. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om behovet av att åtgärda arbetsmiljön i Navet i den 
del där försäljning av kort m.m. sker för kollektivtrafiken. Försäljnings-
lokalen behöver åtgärdas ur arbetsmiljösynpunkt. Samtidigt kan försälj-
ningsluckorna anpassas så att även barn och rullstolsburna kan nå upp 
till luckan. Några större åtgärder föreslås inte eftersom Sundsvalls 
kommun planerar för ett helt nytt resecentrum i anslutning till järnvägs-
stationen. 

Överläggning 
Erland Solander (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- 
och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-02-07, § 19 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-24 
 

– – – – 
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§ 38 Tingsta äldreboende – ombyggnad och 
rivning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt koncernstaben, service och teknik, att genomföra 

ombyggnads- och rivningsåtgärder på Tingsta äldreboende, 
  
att ansöka om internlån för ombyggnads- och rivningsåtgärder på 

Tingsta äldreboende om totalt 9,5 mkr, samt 
  
att attesträtt för ovanstående ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
Under vårvintern 2010 uppstod kraftiga konstruktionsskador i taket i 
den del av Tingsta äldreboende i Njurunda, den så kallade lågdelen, 
vilken direkt ansluter till höghuset. I samband med takskottning i 
februari månad 2010 upptäcktes skador i lättbetongbjälklagets under-
sida. Det är oklart om skadorna i taket hade bildats tidigare. De rikliga 
snömängderna 2010 bidrog till tätare och noggrannare kontroller av 
takkonstruktioner, vilket kan ha lett till att konstruktionsskadorna upp-
täcktes först under vintern 2010. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-02-09, § 15 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-25 

 
– – – – 
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§ 39 Ansökan om permutation av Stiftelsen Eric E 
Lundins studielånefond 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Stiftelsen Eric 

E Lundins studielånefond med förslag att föreskrift ändras från 
studielån till stipendier och med den lydelse som anges i 
koncernstabens skrivelse daterad 2012-01-19, samt 

  
att bemyndiga kommunjurist Gunwor Swenning att såsom ombud 

för kommunstyrelsen vidta de justeringar som under handlägg-
ningens gång kan visa sig behövas. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen, i egenskap av förvaltare 
för Stiftelsen Eric E Lundins studielånefond, ansöker hos Kammar-
kollegiet om ändring av stiftelsens ändamål så att avkastning från 
stiftelsens medel istället för studielån får användas för ”stipendier till 
studerande ungdomar i ekonomiskt behövande familjer”. Förslaget 
innebär att inom några år, då stiftelsens kapital i sin helhet är fritt att 
disponera, kommer stiftelsen att kunna upplösas. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-02-07, § 22 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-19 

 
– – – – 
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§ 40 Rutiner för polisanmälningar som initieras av 
kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att tillfredsställande rutiner för upprättande av polis-

anmälningar återfinns i Sundsvalls kommuns reglemente för 
intern kontroll. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17, att ge koncernstaben i upp-
drag att upprätta rutiner gällande polisanmälningar initierade av 
kommunen. Sundsvalls kommun har idag rutiner för polisanmälan.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-02-09, § 16 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-20 
• Reglemente för intern kontroll, fastställt 2010-10-25 
• Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för 

intern kontroll, rev. 2010-09-29, inkl. bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-10-17, § 307 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-02-27 19 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00218 
 

§ 41 Val - arbetsgruppen för översyn av Sunds-
valls kommuns alkoholpolitiska riktlinjer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Claes Stockhaus (V), Kårsta 104, 860 40 Indal som 

representant i arbetsgruppen under Annicka Burmans (V) 
frånvaro, samt 

  
att senare behandla frågan om ny representant efter MariAnne 

Andersson (MP).  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutad 2010-10-11 § 1042 utse en tvärpolitisk 
arbetsgrupp för översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska rikt-
linjer.  
 
MariAnne Andersson (MP) har avsagt sig uppdraget som representant i 
arbetsgruppen, vilket innebär att ny representant måste utses av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska också utse en representant att 
ersätta Annicka Burman (V), under hennes frånvaro.  

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar att kommunstyrelsen väljer Claes Stockhaus 
att ersätta Annicka Burman (V) under hennes frånvaro.  
 
Ordföranden föreslår att frågan om ny representant efter MariAnne 
Andersson (MP) behandlas senare.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag och  
Kim G Ottossons (V) yrkande.  

Beslutsunderlag 
• Avsägelse från MariAnne Andersson (MP), 2012-01-31 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-01-17, § 96 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-02-27 20 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00849 
 

§ 42 Motion (SD) om maskeringsförbud på all-
männa inrättningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Sundsvalls kommun 
ska besluta att förbjuda klädedräkterna niqab och burka i Sundsvalls 
skolor. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2012-02-07, § 10 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-26 
• Sverigedemokraternas motion, 2011-10-07 

 
– – – – 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-02-27 21 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00847 
 

§ 43 Motion (SD) om att införa förbud mot 
offentligt tiggeri 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
I motionen föreslås att det införs ett förbud mot tiggeri i Sundsvalls 
centrum samt i de centrala delarna av Kvissleby, Matfors och Stöde. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-02-07 § 11 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-02 
• Sverigedemokraternas motion, 2011-10-07 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-02-27 22 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00846 
 

§ 44 Motion (SD) om kameraövervakning vid 
Navet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att utreda möjligheten att placera övervakningskameror kring 
Navet, samt att sätta upp övervakningskameror på lämpliga platser 
kring Navet och att dessa placeras så att hela området är övervaka. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-02-07, § 12 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-03 
• Sverigedemokraternas motion, 2011-10-07 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-02-27 23 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 

§ 45 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut 
 
• Kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 7 februari 2012 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 7 februari 2012 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 9 februari 2012 
 

• Personalärenden (KS-2012-00013) 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-02-27 24 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00009 
 

§ 46 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Styrelseprotokoll: 

o Mitthem AB, 2012-02-01 
o Mitthem AB, 2012-01-25 
o Näringslivsbolaget, 2012-01-23 
o Parkera AB Stuvaren i Sundsvall, 2012-01-26 
o Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU), 

2012-01-26 
o Sundsvall Parkera AB, 2012-01-26 
o Östermalm 1:4 i Sundsvall AB, 2012-01-26 

 
• 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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