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Tid Kl. 14.00–16.05 
Ajourneringar Kl. 14.55–15.00, 15.05–15.25 och 15.35–15.40 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal, kommunhuset 
  
Beslutande    
Ledamöter Jörgen Berglund (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande  
 Erland Solander (M)   
 Habib Effati (M) ej § 305 på grund av jäv  
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP) ej § 305 på grund av jäv  
 Linnéa Kjellman (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S) ej § 302 på grund av jäv  
 João Pinheiro (S)   
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S) ej § 305 på grund av jäv  
 Åsa Ulander (S)   
 Malin Larsson (S)   
 Kim G Ottosson (V)   
    
Tjänstgörande ersättare Else Ammor (M) § 305  
 MariAnne Andersson (MP) § 305  
 Tommy Eriksson (S) §§ 302 och 305  
    
Övriga närvarande    
Ersättare Sven Bredberg (M) ej § 305 på grund av jäv  
 Else Ammor (M)   
 Elin Nilsson (M)   
 Stefan Falk (FP) ej § 305 på grund av jäv  
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP) §§ 299-317, samt delvis 318  
 Kjell Bergkvist (C) §§ 299-301, samt delvis 302  
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Tommy Eriksson (S)   
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Sabina Tjärnberg (S)   
 Annicka Burman (V) ej § 305 på grund av jäv  
 Hans Zetterkvist (V)   
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Tjänstemän Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ida Sundberg kommunsekreterare  
 Mikael Ålund bolagsjurist  
 Torbjörn Stark socialdirektör § 300 
 Jenny Johansson miljöinspektör § 301 
 Ronnie Nordström biolog § 301 
 Leif Rönnmark ekonom § 301 
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Protokollet omfattar §§ 299-320 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
João Pinheiro 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-11-11 2013-11-13 2013-11-13 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2013-12-06 2013-11-13 – 2013-12-04 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 
  

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
Till justerare utses João Pinheiro med Lena Österlund som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 
Det noteras att ”Begäran om föreskrifter enligt Ordningslagen 3:11 – 
Nyhamn, Skottsund 9:30” läggs till som ärende 20 på dagordningen.  
 
– – – – 
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KS-2013-00005 
 

§ 299 Aktuellt från koncernstaben 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

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

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande 
punkter: 
 
• Broar i Sundsvall; Sundsvallsbron, Skönsbergsbron, 

Bergsåkersbron samt broavgifter 
• Energisamarbete mellan Sundsvall Energi AB och SCA 
• Olika aktuella händelser från förvaltningarna 
• Umeå – Kulturhuvudstad 2014 
 
– – – – 
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KS-2013-00021 
 

§ 300 Redovisning av socialnämndens ekonomiska 
situation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 149 
 
– – – – 
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KS-2012-00246 
 

§ 301 Reservatsbeslut och skötselplan för Norra 
Stadsberget 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara Norra Stadsberget, del av Norrmalm 1:1, Gustav Adolf 

församling, Sundsvalls kommun, som ett naturreservat från och 
med 1 januari 2015, enligt bifogat reservatsbeslut och skötsel-
plan daterad 2013-04-02, 

  
att finansiering av driftkostnader för 2015 och framåt, ska ingå i 

partiernas arbete med mål och resursplan 2015-2016, med plan 
för 2017 och 2018, samt 

  
att finansiering av investeringar ska ingå i partiernas arbete med 

mål och resursplan 2015-2016, med plan för 2017 och 2018. 

Bakgrund 
I mars 2009 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadskontoret 
och miljökontoret att utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat 
på Norra Stadsberget. Arbetsgruppen med representanter från miljö-
kontoret, stadsbyggnadskontoret samt kultur- och fritidsförvaltningen 
har lämnat förslaget till kommunstyrelsen. 
 
Koncernstaben föreslog i tjänsteskrivelse 31 maj 2013 att Norra Stads-
berget, del av Norrmalm 1:1, skulle förklaras som naturreservat samt 
att finansiering av nya driftkostnader och investeringsutgifter ska ingå i 
partiernas arbete med mål och resursplan 2015-2016, med plan för 
2017 och 2018. Ett beslut om att bilda ett naturreservat och finansiering 
av nya driftkostnader och investeringsutgifter skulle i så fall tas i 
november 2014. 
 
Förslaget till reservatsbeslut och skötselplan för norra Stadsberget 
behandlades i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott den 25 
juni 2013. Plan- och utvecklingsutskottet beslutade att återremittera 
ärendet till koncernstaben. Anledningen till återremissen var att få 
belyst möjligheterna att inrätta och sköta ett naturreservat inom be-
fintliga ramar, samt att ärendet ska kompletteras med uppgifter om vad 
skötseln av Norra Stadsberget kostar idag. 
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Överläggning och beslutsgång 
Åsa Ulander (S) yrkar på återremiss för att få klargjort om syftena kan 
uppfyllas utan att området förklaras för naturreservat. 
 
Sverker Ottosson (MP) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till plan- 
och utvecklingsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet. 
 
När sammanträdet återupptas konstaterar han att det finns två förslag 
till beslut, dels Sverker Ottossons (MP) och Kim G Ottossons (V) 
förslag och dels Åsa Ulanders (S) förslag om återremiss. Han frågar 
först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
Sverker Ottossons (MP) och Kim G Ottossons (V) förslag om bifall till 
plan- och utvecklingsutskottets förslag till beslut. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 284 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 71 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-06, med följande bilagor: 

Arbetsgruppens förslag till reservatsbeslut och skötselplan för 
Norra Stadsberget, 2013-04-02  
Bilaga 1 – Beskrivning av konsekvenser 
Bilaga 2 – Uppskattning av tillkommande kostnader i och med 
reservatsbildning 
Bilaga 3 – Sammanställning av inkomna synpunkter på 
samrådsförslaget 
”Norra Stadsbergets naturreservat”, del 1 och del 2 

 
– – – – 
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KS-2013-00646 
 

§ 302 GarantiförsäkringPLUS – erbjudande om 
utökning av försäkringsvillkor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att återremittera frågan om erbjudandet att teckna Garanti-

försäkringPLUS, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Sundsvall kommuns 

framtida engagemang i Kommungaranti och att rapportera till 
kommunstyrelsen senast 31 maj 2014,  

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma senast 31 maj 

2014, med förslag på framtida hantering av pensionsåtagandena 
i ansvarsförbindelsen och ett förslag på pensionspolicy, 

  
att låta utreda hela händelseutvecklingen och bolagens och 

kommunens agerande i ärendet genom en oberoende extern 
utredare, återrapportera resultaten till kommunstyrelsen senast 
31 maj 2014, och använda resultaten av den utredningen för att 
förbättra kommunens rutiner för att inte liknande händelser ska 
kunna hända igen, samt 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att kalla till ägarråd för bolagen 

tillsammans med Gävle kommun 

Bakgrund 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har i ett erbjudande 
2012-12-12 erbjudit Sundsvalls kommun (nedan Kommunen) utökning 
av försäkringsvillkoren i nuvarande Garantiförsäkring. Kommungaranti 
framför i sitt erbjudande att försäkringsmomentet i nuvarande Garanti-
försäkring i flera avseenden inte visat sig vara optimalt och inte harmo-
niserar fullt ut med utbetalningskurvan i ansvarsförbindelsen (nedan 
Pensionsåtagandet). 

Överläggning och beslutsgång 
Sverker Ottosson (MP) yrkar på tillägg av följande två att-satser: 
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att låta utreda hela händelseutvecklingen och bolagens och kommunens 
agerande i ärendet genom en extern utredare, återrapportera 
resultaten till kommunstyrelsen senast 31 maj 2014, och använda 
resultaten av den utredningen för att förbättra kommunens rutiner för 
att inte liknande händelser ska kunna hända igen, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att kalla till ägarråd för bolagen 
tillsammans med Gävle kommun. 
 
Lars Persson (FP) yrkar återremiss på första att-satsen, bifall till att-
satserna två och tre med justering av återrapporteringstiden till 31 maj 
2014 samt instämmer i Sverker Ottossons (MP) yrkande om tilläggsatt-
satser. 
 
Lena Österlund (S) yrkar på ajournering. 
 
När sammanträdet återupptas instämmer Sverker Ottosson (MP) i Lars 
Perssons (FP) yrkanden. 
 
Lena Österlund (S) instämmer i Sverker Ottossons (MP) och Lars 
Perssons (FP) yrkandena med ändring av extern utredare till oberoende 
extern utredare. 
 
Sverker Ottossons (MP) och Lars Perssons (FP) instämmer i Lena 
Österlunds (S) omformulering. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i ovanstående yrkanden. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. 

Jäv 
Peder Björk (S) anmäler jäv och ersätts av Tommy Eriksson (S) under 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 269 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-01, § 130 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-23, reviderad med rättning 

2013-10-14 
• Bilaga A – Koncernstabens skrivelse, 2009-09-29 
• Bilaga B – Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-10-26, § 641 
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• Bilaga C – Erbjudande och utökning/förbättring av försäkrings-

villkor Garantiförsäkring Plus till Sundsvalls kommun, 2012-12-12, 
inklusive följande bilagor: 
Bilaga 1 – Årlig genomsnittlig nettokostnadsökning 
Försäkringsavtal 
Försäkringsbrev 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB – Försäkringsvillkor 
GarantiförsäkringPLUS Annan Förmögenhetsskada 

 
– – – – 
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KS-2013-00782 
 

§ 303 Återställning av besparingskrav för barn- och 
utbildningsnämnden 2013 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att återställa barn- och utbildningsnämndens besparingskrav för 

2013 på 0,5 % av nettobudgetramen, 
  
att finansiera beslutet med att sänka det budgeterade resultatet. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden fick i maj 2013 ett extra besparingskrav 
på 0,5 % av budgetramen. Detta har inneburit att nämnden dragit ned 
på investeringar i digitala lärverktyg och IT- pedagogisk kompetens-
utveckling. Detta kan motverka målet att Sundsvall ska ha Sveriges 
bästa skola 2021. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 144 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-23 
 
– – – – 
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KS-2013-00670 
 

§ 304 Renhållningstaxa för hushållsavfall 2014 

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

från 2014-01-01, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag, daterat 
2013-09-11. 

Bakgrund 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för 
2014. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för 
hushållsavfall. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-10-15, § 102 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-26 
• Förslag till renhållningstaxa, 2013-09-11 
• Avfallstaxa 2013, Reko Sundsvall AB 
 
– – – – 
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KS-2013-00464 
 

§ 305 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndig-
heten i Västernorrlands län – revisions-
berättelse för år 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorr-
lands län, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 enligt reviso-
rernas förslag i revisionsberättelsen, 

  
att till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län framföra att Sundsvalls kommun förutsätter 
att kommunalförbundet arbetar med att åtgärda de noteringar 
som revisorerna lämnat i revisionsberättelsen för 2012, samt 

  
att till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län inbjuda till att under våren 2014 redovisa för 
Sundsvalls kommuns kommunstyrelses finans- och 
näringslivsutskott vilka åtgärder man vidtar. 

Bakgrund 
Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län har överlämnat revisionsberättelse för 2012. 
 
Direktionen beslutade om sin årsredovisning först den 26 april 2013 
vilket får som konsekvens att medlemmarna i förbundet inta kan göra 
sin ansvarsprövning före juni månad 2013 (vilket lagen föreskriver). 
För att undvika en liknande försening kommande år har förbundets 
revisorer inlett en dialog med förbundsdirektionens arbetsutskott. 

Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar på tillägg av följande att-satser: 
 
att till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län framföra att Sundsvalls kommun förutsätter att 
kommunalförbundet arbetar med att åtgärda de noteringar som 
revisorerna lämnat i revisionsberättelsen för 2012, 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-11-11 16 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
att till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län inbjuda till att under våren 2014 redovisa för 
Sundsvalls kommuns kommunstyrelses finans- och näringslivsutskott 
vilka åtgärder man vidtar. 
 
MariAnne Anderssons (MP) önskar att få lämna en protokolls-
anteckning. 
 
Else Ammor (M) instämmer i protokollsanteckningen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottet förslag med tillägg av två att-satser. 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han 
protokollsanteckningen. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Miljöpartiet: 
 
”Vi ser med oro på att styrelsens och direktionens arbete inte har 
skötts på ett tillfredsställande sätt. Vi vill påtala vikten av att man följer 
kommunallagen och förbundsordningen.” 

Jäv 
Sverker Ottosson (MP), Leif Nilsson (S) och Habib Effati (M) anmäler 
jäv och ersätts under paragrafen av MariAnne Andersson (MP), 
Tommy Eriksson (S) respektive Else Ammor (M). 
 
Ej tjänstgörande ersättarna Sven Bredberg (M), Stefan Falk (FP) och 
Annicka Burman (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 
behandlingen av ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-15, § 140 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-23 
• Revisionsberättelse inklusive bilagor, 2013-05-31 
• Årsredovisning 2012 för kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
 
– – – – 
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KS-2013-00423 
 

§ 306 Slutredovisning av MRP-uppdrag, LED 5, 
2013 – Lika rättigheter i all skattefinansierad 
verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens slutrapportering och avslut av MRP-

uppdrag, LED 5, 2013, Lika rättigheter i all skattefinansierad 
verksamhet samt 

  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Ärendet rör slutredovisning av MRP-uppdrag LED 5, 2013, Lika 
rättigheter i all skattefinansierad verksamhet. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar Peder Björk (S) att ärendet 
återremitteras med följande motivering: 
 
att redovisningen av uppdraget återremitteras för att utredas på ett 
bredare sätt med hänvisning till intentionen som framgår av 
uppdragets rubrik och övriga skrivningar i MRP 2013-14. 
 
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) yrkande. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag om återremiss. Han frågar först om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. 
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Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-10-15, § 103 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-12 
 
– – – – 
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KS-2013-00394 
 

§ 307 Återrapportering MRP-uppdrag, F&K 14c, 
2012 – Medlemskap i ECAD, European Cities 
Against Drug Abuse 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun avslutar medlemskapet i European City 

Against Drug Abuse (ECAD), 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag, F&K 14c, 2012, 

samt 
  
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav kommunfull-
mäktige ett uppdrag om att öka kommunens engagemang i ECAD, 
European Cities Against Drugs (Alkohol- och drogmissbruk, MRP 
uppdrag F&K 14c, 2012). 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-10-15, § 104 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-23 
 
– – – – 
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KS-2013-00377 
 

§ 308 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 10, 
2013 – Använd Mitthem för en aktiv 
bostadspolitik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM 10, 2013, 

samt 
  
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I kommunfullmäktiges mål- och resursplan 2013–2014 med plan för  
2015–2016 finns MRP-uppdraget SAM 10, 2013 – Använd Mitthem 
för en aktiv bostadspolitik. Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-25 
§ 83 om nya ägardirektiv för Stadsbackenkoncernen. Beslutet innebar 
att uppdraget nu är införlivat i Mitthem AB:s ägardirektiv, och ingår 
som en del i uppföljningen av kommunens alla nämnder och företag. 
Koncernstaben anser därför att uppdraget kan slutredovisas. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 145 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-07 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-11-11 21 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00449 
 

§ 309 Hantering av MRP-uppdrag N&A 1 samt N&A 
13, 2012 (förändring till N&A 3, N&A 4 samt 
N&A 5, 2013) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att MRP-uppdrag N&A 3, 2013, Integration en väg till framgång 

ersätter MRP-uppdrag N&A 1, 2012, Integrations- och 
etableringsinsatser, 

  
att MRP-uppdrag N&A 4, 2013, Förstärkt Vuxenutbildning och 

MRP-uppdrag N&A 5, 2013, Yrkeshögskolor - lokala 
branschprogram ersätter MRP-uppdrag N&A 13, 2012, Satsning 
på Yrkesvux- och högskoleutbildningar; samt 

  
att MRP-uppdragen N&A 1, 2012, Integrations- och 

etableringsinsatser och N&A 13, 2012, Satsning på Yrkesvux- 
och yrkeshögskoleutbildningar, därmed ska anses 
slutrapporterade. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har två 
MRP-uppdrag från 2012 som inte är slutrapporterade. Formuleringarna 
i dessa uppdrag återkommer i nya uppdrag för 2013. Nämnden föreslår 
därför en förändring av MRP-uppdragen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 146 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-07 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2013-03-27, § 26 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2013-02-27 
 
– – – – 
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KS-2013-00698 
 

§ 310 Vapelskogens förskola, arbetsmiljöärende 
avseende transport, medel ur investerings-
budget för förvaltningsfastigheter – attesträtt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Anna Nässbjer 

projektledare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter kan service och teknik genomföra barn- och utbildningsför-
valtningens beställning av åtgärder på Vapelskogens förskola. Genom 
åtgärden kan Arbetsmiljöverkets krav på arbetsmiljön i samband 
varutransporter till förskolan uppfyllas. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-10-15, § 105 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00703 
 

§ 311 Essviks skola, etablering av moduler, medel 
ur investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter – attesträtt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Malin Holmqvist, 

projektledare vid service och teknik, Drakfastigheter. 

Bakgrund 
Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för förvaltnings-
fastigheter kan service och teknik utföra barn- och utbildningsförvalt-
ningens beställning av etablering av moduler vid Essviks skola. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-10-15, § 106 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00689 
 

§ 312 Finansiering av samarbetet inom Sundsvalls-
regionen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsätta 387 000 under 2014 för samarbetet inom Sundsvalls-

regionen, samt 
  
att medlen tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt 

marknadsföring och turism. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om att avsätta resurser för samarbetet inom Sunds-
vallsregionen, det vill säga samarbetet mellan Hudiksvalls, Härnösands, 
Nordanstigs, Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 148 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-07 
• Koncernstabens skrivelse med förfrågan om finansiering av 

regionsamarbetet, 2013-09-18 
 
– – – – 
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KS-2013-00733 
 

§ 313 Brandskyddspolicy för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till brandskyddspolicy för Sundsvalls 

kommun, 
  
att ersätta befintlig brandskyddspolicy daterad 2005-03-10, samt 
  
att kommundirektören på delegation fattar beslut om framtida 

förändringar av brandskyddspolicyn och att kommunstyrelsens 
delegationsordning kompletteras med denna delegation. 

Bakgrund 
Kommunen har ansvar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt ett ansvar som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 
att tillse att de anställda har utbildning samt genomför övningar och har 
en organisation som vet hur ansvaret är fördelat av arbetsgivaren. 
Kommunens säkerhetssektion har tagit fram en brandskyddspolicy som 
klargör ansvaret och en lägsta nivå på utbildningar och övningar. 
Brandskyddspolicyn innehåller instruktioner och rutiner samt hur 
brandskyddsarbetet ska dokumenteras och kontrolleras. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 147 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-04 
• Förslag till brandskyddspolicy för Sundsvalls kommun, 2013-10-04 
• Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet inom 

Sundsvalls kommun, 2005-03-10 
 
– – – – 
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KS-2013-00405 
 

§ 314 Riktlinjer för hantering av styrdokument i 
Sundsvalls kommunkoncern 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till riktlinjer för hantering av styrdokument 

”Så här skriver vi och tar hand om styrdokument i Sundsvalls 
kommunkoncern – Riktlinjer” daterad 2013-10-15, 

  
att riktlinjerna från och med 2013-12-01 ska tillämpas av alla 

nämnder samt kommunala bolag inom Stadsbackenkoncernen, 
  
att uppdra till nämnder och bolag att i samband med 

delårsrapporteringen under 2014 återrapportera i vilken mån 
befintliga styrdokument som omfattas av riktlinjerna har 
anpassats till dem, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att löpande tillse att administrativa 

stödsystem effektivt stödjer förslagets arbetsflöde och arbetssätt, 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera hantering av de 

dokument som enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-06-18, § 
144, ska inordnas under RIKARE, samt 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för riktlinjerna. 

Bakgrund 
Våren 2012 gjordes en översyn av hur Sundsvalls kommun hanterar 
sina styrdokument. Översynen visade på en del brister, som bedömdes 
ha negativ påverkan på möjligheterna att styra och leda kommunens 
verksamhet på ett effektivt sätt. Kommunfullmäktige beslutade därför i 
juni 2012 att nya riktlinjer för hantering av kommunkoncernens styr-
dokument skulle tas fram, med översynens förslag som utgångspunkt. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 76 
• Koncernstaben skrivelse, 2013-10-15 
• Så här skriver vi och tar hand om styrdokument i Sundsvalls 

kommunkoncern – förslag till riktlinjer 2013-10-15 
 
– – – – 
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KS-2013-00668 
 

§ 315 Upplösning av den tvärpolitiska arbets-
gruppen för alkoholpolitiska riktlinjer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att entlediga följande representanter i arbetsgruppen:  

 
Else Ammor (M) 
Habib Effati (M) 
Hans Brynielsson (KD) 
Lena Österlund (S) 
Annika Kallin (S) 
Annicka Burman (V) 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-11, § 1042 att utse en tvärpolitisk 
arbetsgrupp för översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska rikt-
linjer. Översynen av riktlinjerna har nu genomförts, och fullmäktige har 
beslutat om de nya riktlinjerna. Koncernstaben föreslår därför att 
representanterna entledigas från sina uppdrag och att arbetsgruppen 
därigenom upplöses. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-10-15, § 107 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-25 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2013-11-11 29 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00489 
 

§ 316 Motion (V) om kommunal bilpool 

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

Bakgrund 
Vänsterpartiet föreslår i en motion daterad 2013-06-17 att kommun-
fullmäktige beslutar att utreda om upphandling av tjänsten uthyrning av 
kommunens bilar är genomförbart och att upphandla tjänsten uthyrning 
av kommunens bilar. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Kim G Ottossons (V) förslag om bifall 
till motionen. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) förslag om bifall 
till infrastruktur- och serviceutskottets förslag till beslut. 

Reservation 
Kim G Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-10-15, § 108 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-05 
• Motion (V) om kommunal bilpool, 2013-06-17 
 
– – – – 
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KS-2013-00261 
 

§ 317 Motion (V) om stadsnära odlingar 

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

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2013 lämnade 
Vänsterpartiet in en motion om stadsnära odlingar. Vänsterpartiet yrkar 
i motionen att fullmäktige beslutar dels att utreda och peka ut platser 
som är lämpliga för stadsodling, dels att Sundsvalls kommun ska för-
hålla sig positiv till initiativ från privatpersoner och föreningar som vill 
etablera stadsodlingar i Sundsvall eller andra kommundelscentra. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) yrkar, med instämmande av João Pinheiro (S), 
bifall till motionen. 
 
Lars Persson (FP) yrkar, med instämmande av Erland Solander (M), 
bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag till beslut, samt på att 
få lämna den protokollsanteckning som plan- och utvecklingsutskottet 
beslutade om. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) och Erland Solanders (M) förslag och dels Kim G 
Ottossons (V) och João Pinheiros (S) förslag om bifall till motionen. 
Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Lars Perssons (FP) och Erland Solanders (M) förslag om 
bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag till beslut. Vidare 
tillåter han protokollsanteckningen. 
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Protokollsanteckning 
Plan- och utvecklingsutskottets protokollsanteckning: 
 
”Eftersom kommunen är uttalat positiv till att etablera odlingslotter i 
områden där det är möjligt, anser utskottet också att det vore önskvärt 
att kommunen genom stadsbyggnadsnämnden lämnar information till 
allmänheten om möjligheten till detta, och även hur den intresserade 
kan gå till väga för att framföra ett sådant önskemål. I ett första steg 
skulle det exempelvis kunna göras genom att sådan information läggs 
ut på kommunens hemsida.” 

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

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 77 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-08 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-08-28, § 106 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-07-05 
• Motion (V) om stadsnära odlingar, 2013-03-25 
 
– – – – 
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KS-2013-00858 
 

§ 318 Begäran om föreskrifter enligt Ordningslagen 
3:11 – Nyhamn, Skottsund 9:30 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun begär att länsstyrelsen ska meddela föreskrifter 
enligt ordningslagen 3 kap 11 § gällande tills vidare, om förbud för 
allmänheten att vistas inom området (inringat med rött enligt bifogad 
karta), då tillfredställande skydd mot olyckor inte kan åstadkommas 
med mindre ingripande åtgärder. Kommunen begär att föreskrifterna 
gäller med omedelbar verkan. 

Överläggning och beslutsgång 
Erland Solander (M) yrkar, med instämmande från Annelie Luthman 
(FP) och Sverker Ottosson (MP), på återremiss av ärendet för att få 
klargjort kopplingen till den detaljplan som stadsbyggnadsnämnden 
föreslår ska antas för området.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-11, delas ut 
• Begäran om föreskrifter enligt Ordningslagen 3:11 samt kartbilaga, 

2013-11-11, delas ut 
 
– – – – 
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§ 319 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

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

Delegationsbeslut 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 15 oktober 2013,  
§§ 136-139 och 141 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 29 oktober 2013, § 74 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 15 oktober 2013,  

§§ 97-101 
o Finans- och utvecklingsutskottet den 29 oktober 2013,  

§§ 142-143 och 149 
• Personalfrågor – Protokoll, lokalt kollektivavtal (enligt AB § 27 

mom 21) om utbyte av semesterdagstillägg mot extra ledighet m.m. 
(KS-2013-00837) 

• Delegationsbeslut 7 angående ändring och komplettering av 
attestanter för 2013 (KS-2013-00014) 

• Service och tekniks beslut om försäljning av fastigheten Njurunda-
Nyland 13:1, före detta Nylands skola (KS-2013-00448) 

• Tilldelningsbeslut fattade av service och teknik (upphandling): 
o 2013-09-24 – Saneringsarbeten, UH-2012-155 (KS-2013-00687) 
o 2013-10-16 – 25-årsgåvor 2013, UH-2013-271 (KS-2013-00774) 

 
– – – – 
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KS-2013-00009 
 

§ 320 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Länsstyrelsens beslut 2013-10-04 om tillstånd till allmän 

kameraövervakning hos Länssjukhuset Sundsvall/ Härnösand, 
Akutkliniken på Sundsvalls sjukhus (KS-2013-00632 

 
• Kommunförbundet Västernorrlands protokoll den 29 augusti 2013, 

§§ 44-62 
 

• Namninsamling till ”Stoppa vindkraftetablering i Stockåsbodarna” 
(KS-2013-00546) 
 

• Styrelseprotokoll: 
o Mitthem AB, 2013-09-05—2013-09-06, §§ 37-46 
o MittSverige Vatten AB, 2013-09-24, §§ 27-36 

 
• Sveriges kommuner och landsting 

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

 
– – – – 
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