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Tid Kl. 14.00-15.40 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande 
 Annelie Luthman (FP) vice ordförande 
 Habib Effati (M) ersättare för vakant plats 
 MariAnne Andersson (MP)  
 Peder Björk (S)  
 Bodil Hansson (S)  
 Claes Stockhaus (V)  
   
Övriga närvarande Mats Mehlin (C)  
  
Tjänstemän Stefan Söderlund kommundirektör 
 Christel Öhgren kommunsekreterare 
 Maud Viklander controller  
 Gunn Tjernblom ekonom § 111 
 Nicklas Fahlström Wassum § 111 
 Helena Lindholm finansekonom § 111 
 Björn Magnusson controller §§ 113-114

 
 

Protokollet omfattar §§ 111-127 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
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Justering 
Till justerare utses Peder Björk med Bodil Hansson som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 
Det noteras att ”Nedläggningar och nyetableringar av skollokaler” och 
”Arbetssätt för nämndernas kvittering av kommunfullmäktiges Mål och 
resursplan - revidering” läggs till sist på ärendelistan. 
 
Det noteras vidare att ärende 6 ” Mål och resursplan 2013-2014 – 
analys av konfliktpunkter” behandlas före ärende 5 ” Utveckling och 
effektivisering av verksamhetsstöd”. 
 
– – – – 
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§ 111 Placeringspolicy för Sundsvalls kommuns 
donationsmedel, revidering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns Donationsmedels-

förvaltning, augusti 2012” samt 
  
att upphäva nu gällande placeringspolicy, antagen av kommun-

styrelsen 2010-03-15 § 893. 

Bakgrund 
Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av befintlig 
placeringspolicy för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning. 
Placeringspolicyn går i stort ut på att beskriva de riktlinjer som gäller 
vid förvaltningen av donationsmedlen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-13 
• Förslag till placeringspolicy Sundsvalls kommuns 

donationsmedelsförvaltning, augusti 2012 
• Placeringspolicy, antagen av kommunstyrelsen, 2010-03-15, § 893 
 
– – – – 
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§ 112 Donationsmedelsrapport januari-april 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Koncernstabens rapport för donationsmedel per 30 april 2012, visar att 
avkastningen under första tertialet överstiger index med 1,6 %. 
 
Donationsmedlen har förvaltats i enlighet med Sundsvalls kommuns 
placeringspolicy och dess strategiska tillgångsfördelning. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-13 
 
– – – – 
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§ 113 Månadsrapport maj 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för maj 2012. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. Koncern-
staben har sammanställt månadsrapporten för maj 2012. Resultatet till 
och med maj uppgår till -32,2 mkr vilket är 28,6 mkr sämre än resul-
tatet till och med maj 2011. Prognosen för hela året beräknas bli ett 
resultat på 127,9 mkr vilket är 68,8 mkr bättre än det budgeterade 
resultatet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-21 
• Månadsrapport maj 2012 med bilaga 1 
 
– – – – 
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§ 114 Månadsrapport juli 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna månadsrapport för juli 2012. 

Bakgrund 
Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. Koncern-
staben har sammanställt månadsrapporten för juli 2012. Resultatet till 
och med juli uppgår till 119,2 mkr vilket är 21,8 mkr sämre än resul-
tatet till och med juli 2011. Prognosen för hela året beräknas bli ett 
resultat på 115,0 mkr vilket är 55,9 mkr bättre än det budgeterade 
resultatet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-14, separat utskickad 
• Månadsrapport juli 2012 med bilaga 1, separat utskickad 

 
– – – – 
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§ 115 Mål och resursplan 2013-2014 – analys av 
konfliktpunkter 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
Tjänstemannaledningen har under sommaren genomfört en genom-
lysning av kommunfullmäktiges Mål- och resursplan för 2013–2014. 
Syfte med analysen har varit att identifiera konfliktpunkter i för-
hållande till tidigare beslut och uppdrag. Dessa konflikter behöver 
hanteras skyndsamt i det politiska arbetet. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet bordläggs med anledning av de 
politiska samtal som pågår mellan partierna, men betonar att beslutade 
processer gällande valfrihet och mångfald ska fortgå.  
 
Peder Björk (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och lämnar ett 
skriftligt yrkande med förslag till beslut, där det också framgår att 
ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen.  
 
Claes Stockhaus (V) bifaller Peder Björks (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag om bordläggning och dels Peder Björks (S) och 
Claes Stockhaus (V) förslag. Han ställer först yrkandet om bordlägg-
ning under proposition och finner att utskottet beslutar att bordlägga 
ärendet. 
 
Peder Björk (S) önskar få Socialdemokraternas skriftliga yrkande 
återgett i sin helhet i protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
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Skriftligt yrkande från Socialdemokraterna 
”Kommunfullmäktiges beslut från den 18 juni om budget för åren 
2013-14 ska genomföras från och med 1 januari 2013 och då kan inte 
kommunen under hösten genomföra tidigare beslut som strider mot det 
som ska gälla från årsskiftet. Därför måste samtliga aktiviteter kopplat 
till projektet ”Valfrihet och mångfald” läggas på is tillsvidare.  
 
I den beslutade mål och resursplanen står det bland annat följande, 
 
”Privata och offentliga utförare av skattefinansierad verksamhet ska ha 
samma möjligheter – men även samma skyldigheter. Sundsvalls 
kommun ska kvalitetssäkra det andra utför genom att ställa likalydande 
krav som på sin egen verksamhet. Därför ska det bland annat i 
kommunens förfrågningsunderlag ställas krav på rätten till heltid och 
kollektivavtal. De nuvarande förfrågningsunderlagen måste göras om” 
 
”Valfrihet handlar inte om att välja mellan olika företag, det handlar 
om att den enskilde får påverka innehållet i den välfärd som han eller 
hon tar del av. Exempelvis ska sundsvallsbornas möjlighet att påverka 
innehållet och användningen av sina hemtjänsttimmar öka” 
 
Dessa formuleringar gör att de planerade aktiviteterna inte kan 
genomföras just nu, då bland annat förfrågningsunderlagen måste göras 
om innan ytterligare steg kan tas. Dessutom är nu innebörden av 
begreppet valfrihet en annan och detta sammantaget måste 
kommunstyrelsen agera utifrån. 
 
Under rådande omständigheter är det inte rimligt att fortsätta med den 
här privatiseringsvågen. Kommunfullmäktige har antagit en helt annan 
inriktning när det gäller omfattning, villkor samt hastighet för andra 
utförare av kommunal verksamhet.  
 
De politiska samtalen om den framtida styrningen och ledningen pågår 
och kommer med största sannolikhet göra det under en tid. I denna tid 
av osäkerhet om den framtida ledningen av Sundsvall så blir det extra 
olyckligt om kommunen väljer att vidta åtgärder som går emot ett av 
kommunfullmäktige fattat beslut.   
 
Vi föreslår därför finans- och näringslivsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
Att tillsvidare stoppa alla aktiviteter som kan kopplas till arbetet med 
”Valfrihet och mångfald”” 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-13 
• Mål och resursplan 2013-2014 – analys av konfliktpunkter, rapport 

daterad juli 2012 
 
– – – – 
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KS-2012-00605 
 

§ 116 Utveckling och effektivisering av verksam-
hetsstöd 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Bakgrund 
Kommundirektören har under sommaren utrett tillvägagångssätt för att 
genomföra de effektiviseringar som beslutades av fullmäktige i Mål 
och resursplanen för 2013-2014. De effektiviseringar som omfattas av 
utredningen är förbättrad upphandling, effektiviserad administration 
och generell effektivisering i alla nämnder utom socialnämnden. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet bordläggs med anledning av de 
politiska samtal som pågår mellan partierna, men betonar att beslutade 
processer gällande valfrihet och mångfald ska fortgå.  
 
Peder Björk (S) yrkar, med bifall från Claes Stockhaus (V), att ärendet 
ska avgöras idag och lämnar ett skriftligt yrkande med förslag som 
innebär en ny lydelse av att-sats två. I övrigt yrkar båda bifall till 
koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag om bordläggning och dels Peder Björks (S) och 
Claes Stockhaus (V) förslag. Han ställer först yrkandet om bordlägg-
ning under proposition och finner att utskottet beslutar att bordlägga 
ärendet. 
 
Peder Björk (S) önskar få Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
skriftliga yrkande återgett i sin helhet i protokollet, vilket ordföranden 
godkänner. 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
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Skriftligt yrkande från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet 
”Vi föreslår finans- och näringslivsutskottet föreslå kommunstyrelsen 
besluta 
 
att under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt första att-
satsen nedan, delegera till kommundirektören att genomföra uppdraget.  
 
Vi föreslår finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
senast december 2012 med förslag på erforderliga effektiviseringsåtgärder 
samt organisationsförändringar för verksamhetsstödet så att målen enligt 
Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 uppnås, 
 
att 50 mkr av de AFA-medel (Totalt 88 mkr) som återbetalas under 2012 
tas i anspråk för omställningsåtgärder under hösten 2012, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra omställningsåtgärder 
hösten 2012 kopplade till AFA-medlen ovan, samt 
  
att förstärka kommunstyrelsens ram med 4,0 mkr under 2013 för att 
finansiera uppdraget i första att-satsen.” 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-15, rev 2012-08-16,  

separat utskickad, rev 2012-08-21, delas ut 
• Mål och resursplan 2013-2014 – Utveckling och effektivisering av 

verksamhetsstödet, rapport juli 2012, rev augusti 2012,  
separat utskickad, rev 2012-08-21, delas ut 

 
– – – – 
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§ 117 Organisationsutredning – Reko Sundsvall AB 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inte förändra Reko Sundsvall AB:s nuvarande organisatoriska 

placering i Stadsbackenkoncernen. 

Bakgrund 
Med anledning av att det upphandlingsrättsliga regelverket hittills för-
hindrat försäljning av varor och tjänster mellan kommunala förvalt-
ningar samt moderbolag och dotterbolag inom kommunkoncernen utan 
föregående upphandling, har frågan uppkommit om Reko Sundsvall 
AB (Reko) skulle flyttas in i förvaltningen alternativt placeras som ett 
bolag direkt under kommunstyrelsen. Koncernstaben har med anled-
ning av detta fått kommunfullmäktiges uppdrag att senast september 
2012 återkomma med förslag till ny organisatorisk placering. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-21 
• Konkurrensverkets beslut, 2009-03-01, om Sundsvalls kommuns 

köp av avfallstjänster 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-09-26, § 237 
 
– – – – 
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§ 118 Ansökan om internlån Balder 5, lokalanpass-
ning för IT-service 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen internlån på 10,0 mkr för att genom-

föra projektering samt ombyggnad i fastigheten Balder 5 för IT-
service, 

  
att finansiera internlånet, förprojektering samt ombyggnad i fastig-

heten Balder 5 genom att från projektering och ombyggnad av 
fastigheten Fillan 11:11 (fd AMU-center) omdisponera 6,8 mkr 
av internlån i mål och resursplan 2012, 

  
att finansiera internlånet på 6,8 mkr för projektering och ombygg-

nad av fastigheten Fillan 11:11 (fd AMU-center) genom att 
använda 6,8 mkr av internlåneramen i mål och resursplan 2013, 

  
att finansiera internlånet för projektering samt ombyggnad i fastig-

heten Balder 5 genom att använda 1,7 mkr av internlåneramen i 
mål och resursplan 2012, 

  
att finansiera internlånet för projektering samt ombyggnad i fastig-

heten Balder 5 genom att använda 1,5 mkr av internlåneramen i 
mål och resursplan 2013. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ansöker om ett internlån på 10,0 mkr för att finan-
siera projektering samt ombyggnad i fastigheten Balder 5 för IT-
service. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-19 
 
– – – – 
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§ 119 Förvärv av område av Sundsvall Nolby 4:2 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva ett område av fastigheten Sundsvall Nolby 4:2 i enlig-

het med förslag i köpeavtal med Ove och Margareta Bergström 
för 3 100 000 kronor, 

  
att erlägga 775 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-

tionslagens ersättningsregler, 
  
att erlägga 90 000 kronor i annan ersättning i samband med flytt till 

annan bostad, 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2012  

3 965 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av lik-
vida medel, samt 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

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

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar ett område av 
fastigheten Sundsvall Nolby 4:2 för 3 100 000 kronor samt att 
kommunen erlägger 775 000 kronor i personlig ersättning enligt 
expropriationslagens ersättningsregler och 90 000 i annan ersättning för 
omkostnader i samband med flytt till annan bostad. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelser, 2012-05-22 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-15, § 83 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-04-11 
• Karta och värderingsutlåtande från NAI Svefa AB, 2012-01-11 
• Köpeavtal inkl. karta 

 
– – – – 
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§ 120 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiro år 2012, revidering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att för år 2012 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, 

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

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

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

  
att för år 2012 bemyndiga Mari Ölund, Ingela Berglund, Kerstin 

Eriksson, att två i förening verkställa utbetalningar i bankens 
betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar inom 
socialtjänsten, 

  
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 

2011-11-14 § 344. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2011-11-14 beslut om fullmakt för kommu-
nens bankkonton samt bank- och plusgiron för 2012. 
 
Fullmakten behöver nu uppdateras eftersom banken lanserar en ny 
tjänst ”kontantkort”. Kontantkorten kan via Internet laddas med 
kontanter. 
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Tjänsten är tänkt att användas inom socialtjänsten för att effektivisera 
vissa mindre utbetalningar främst inom ekonomiskt bistånd. Koncern-
staben föreslår därför att 3 tjänstemän inom socialtjänsten får fullmakt 
att göra betalningar två i förening, begränsad till tjänsten ”kontantkort”. 
Bernadette Canal har även bytt namn till Bernadette Charasse. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-20 
 
– – – – 
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KS-2012-00394 
 

§ 121 Energieffektiviseringsåtgärder i Stödehuset 
år 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 9 mnkr från internlåneramen 

2012 för energieffektiviseringsåtgärder i Stödehuset i enlighet 
med Mål och resursplan 2012 med plan för 2013–2014, 

  
att attesträtt ges till projektchef (Clarence Jonsson) vid service och 

tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
Koncernstaben, service och teknik, ansöker om medel för energi-
effektiviseringsåtgärder i Stödehuset.  
 
De tekniska installationer som kommer att byggas om, bytas ut eller 
kompletteras är: 

• Elektriska installationer 
• Styranläggning 
• Ventilationsanläggning 
• Värmesystem 
• Byggåtgärder, som i första hand består av tilläggsisoleringar och 

i övrigt av åtgärder som blir en följd av åtgärder på 
installationerna 

• Nya värmebehovsberäkningar och injustering av alla vätske- och 
luftbärande system 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-27 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-08-21 19 
 

 
 
KS-2012-00395 
 

§ 122 Energieffektiviseringsåtgärder i Solgården år 
2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 2,5 mnkr från internlåneramen 

2012 för energieffektiviseringsåtgärder i Solgården i enlighet 
med Mål och resursplan 2012 med plan för 2013–2014, 

  
att attesträtt ges till projektchef (Clarence Jonsson) vid service och 

tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
Koncernstaben, service och teknik, ansöker om medel för energi-
effektiviseringsåtgärder i Solgården.  
 
De tekniska installationer som kommer att byggas om, bytas ut eller 
kompletteras är: 

• Elektriska installationer 
• Styranläggning 
• Ventilationsanläggning 
• Värmesystem 
• Byggåtgärder, som i första hand består av tilläggsisoleringar och 

i övrigt av åtgärder som blir en följd av åtgärder på 
installationerna 

• Nya värmebehovsberäkningar och injustering av alla vätske- och 
luftbärande system 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-27 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-08-21 20 
 

 
 
KS-2012-00396 
 

§ 123 Energieffektiviseringsåtgärder i Hagaskolan 
år 2012 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 3 mnkr från internlåneramen 

2012 för energieffektiviseringsåtgärder i Hagaskolan i enlighet 
med Mål och resursplan 2012 med plan för 2013–2014. 

  
att attesträtt ges till projektchef (Clarence Jonsson) vid service och 

tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
Koncernstaben, service och teknik, ansöker om medel för energi-
effektiviseringsåtgärder i Hagaskolan.  
 
De tekniska installationer som kommer att byggas om, bytas ut eller 
kompletteras är: 

• Elektriska installationer 
• Styranläggning 
• Ventilationsanläggning 
• Värmesystem 
• Byggåtgärder, som i första hand består av tilläggsisoleringar och 

i övrigt av åtgärder som blir en följd av åtgärder på 
installationerna 

• Nya värmebehovsberäkningar och injustering av alla vätske- och 
luftbärande system 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-27 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
 

2012-08-21 21 
 

 
 
KS-2012-00520 
 

§ 124 Slutredovisning av byggprojekt, 2012-01 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av byggprojekten enligt koncern-

stabens skrivelse 2012-06-19, 
  
att överskottet om 2 505 164 kronor återförs till kommunstyrelsens 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, 
  
att underskottet om 342 944 kronor får ianspråktas ur kommun-

styrelsens investeringsbudget för verksamhetsanpassningar, samt
  
att underskottet om 165 344 kronor finansieras genom upptagande 

av nytt internlån. 

Bakgrund 
Service och teknik har sammanställt en slutredovisning, inkl. finan-
siering och ekonomiskt utfall, av tjugotvå genomförda byggprojekt.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-19 
• Slutredovisningar byggprojekt, bilaga 1, 2012-06-07 
• Sammanställning av slutredovisning, bilaga 2, 2012-06-07 
• Orienteringskarta, centralt, bilaga 3 
• Orienteringskarta, ytterområden, bilaga 4 
 
– – – – 
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§ 125 Södra bergets motionsanläggning, tillbygg-
nad personalbyggnad 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet beslutar 
 
att service och teknik för ianspråkta 3,5 Mkr ur investeringsbudget-

en för förvaltningsfastigheter för tillbyggnad av personalbygg-
nad på Södra bergets motionsanläggning, samt 

  
att attesträtt för ovanstående ges till projektledare Jenny 

Erlandsson. 

Bakgrund 
Ärendet rör ianspråktagande av medel från investeringsbudgeten för 
verksamhetsanpassningar i syfte att möjliggöra utförandet av kultur- 
och fritidsförvaltningens beställning av ombyggnad. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-19 
 
– – – – 
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§ 126 Nedläggningar och nyetableringar av 
skollokaler 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga ned/avveckla Korstaskolan. Skönsbergs stenskola iord-

ningsställs för att bli en F-6 skola för elever i Korsta/Sköns-
bergsområdet inför höstterminen 2013, 

  
att lägga ned/avveckla Nylands skola. Eleverna erbjuds plats på 

Essviks skola samt Kyrkmons skola senast höstterminen 2013, 
  
att lägga ned/avveckla Svartviks skola. Eleverna erbjuds plats på 

Bredsands skola från och med höstterminen 2013, 
  
att lägga ned/avveckla Nedansjö skola. Eleverna erbjuds plats på 

Stöde skola från och med höstterminen 2013, 
  
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 

att vidta nödvändiga åtgärder för att förändringen ska kunna 
genomföras, 

  
att utöka kommunstyrelsens budget 2012 med 11 mkr för verksam-

hetsanpassning av Skönsbergs stenskola, 
  
att utökningen av investeringsbudgeten med 11 mkr finansieras 

genom att ianspråkta likvida medel med motsvarande belopp. 

Bakgrund 
I rådande mål och resursplan är det fastställt att Sundsvalls vision är att 
vara Sveriges bästa skolkommun 2021. En av förutsättningarna för att 
lyckas med detta är att lokalerna är verksamhetsanpassade och 
ändamålsenliga.  
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Lokalkostnaderna har ökat mer än övriga kostnader 2003–2010. Barn- 
och utbildningsnämnden har tagit fram en lokalförsörjningsplan för att 
åtgärda de höga lokalkostnader som i nuläget finns för Sundsvalls 
kommunala grundskolor. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar att första att-sats i koncernstabens förslag 
stryks. 
 
Peder Björk (S) yrkar, med bifall av Claes Stockhaus (V), på följande 
att-satser: 
 
att avveckla Korstaskolan, Nylands skola, Svartviks skola, Nedansjö 
skola och Anungårds skola, 
 
att Skönsbergs stenskola iordningsställs för att bli en F-6 skola för 
elever i Korsta/Skönsbergsområdet inför höstterminen 2013, eleverna 
på Nylands skola erbjuds plats på Essviks skola samt Kyrkmons skola 
senast höstterminen 2013, eleverna på Svartviks skola Bredsands skola 
från och med höstterminen 2013, eleverna på Nedansjö skola erbjuds 
plats på Stöde skola från och med höstterminen 2013, eleverna på 
Anungårds skola erbjuds plats på Lidens skola från och med 
höstterminen 2013. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Annelie 
Luthmans (FP) förslag och dels Peder Björks (S) och Claes Stockhaus 
(V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att utskottet 
beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) förslag. 
 
Peder Björk (S) önskar få Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
skriftliga yrkande återgett i sin helhet i protokollet, vilket ordföranden 
godkänner. 

Skriftligt yrkande från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet 
”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet principer i förändringen av 
skollokaler i Sundsvall är:  
 

1. Mer resurser ska styras från lokalkostnader till eleverna och till 
undervisning  

2. Det är politiken som ska styra utvecklingen av Sundsvalls 
skolor, inte marknaden 
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3. Det ska finnas ett högstadium i våra största 
kommundelscentrum 

 
Vi vill utveckla och profilera den kommunala skolan. Det handlar dels 
om att modernisera skollokalerna, men också att modernisera och 
utveckla pedagogiken. Det finns för många lokaler och för få elever i 
våra skolor idag. Därför behövs det förändringar av skolans lokaler. 
Skolan ska satsa offensivt och vara attraktiv i alla områden. 
 
För att förändringarna av lokaler i den kommunala skolan ska få någon 
effekt bör inte ytterligare friskolor kunna etablera sig i Sundsvall. 
Därför anser vi att kommunen, på grund av det låga elevunderlaget, bör 
uttala sig negativt till nya skoletableringar för resten av den här 
mandatperioden. Kommunen bör dessutom bli mycket bättre att ha en 
dialog med de befintliga fristående skolorna om möjligheter till 
samverkan.  
 
Utifrån ovanstående principer så har vi ett helhetsförslag när det gäller 
förändringar av skollokaler. Förutom av den borgerliga 
kommunledningen föreslagna förändringar så föreslår vi en avveckling 
av Anungårds skola. Detta då elevunderlaget under många år varit 
kraftigt minskande, och då inga lärare finns att rekrytera till skolan.  
 
I vårt helhetsförslag ingår också, våra tidigare yrkade förslag i barn- 
och utbildningsnämnden om att behålla Ljustadalens högstadium och 
Gångvikens skola, i syfte att utveckla skolområdet och tillsammans 
med lärare, elever och föräldrar utveckla skolan till en modern och 
attraktiv skola. Samma tanke om dialog har vi när det gäller förslaget 
om en ny skola i Korsta/Skönsbergsområdet.    
 

Vi föreslår med anledning av ovan därför finans och 
näringslivsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avveckla Korstaskolan, Nylands skola, Svartviks skola, Nedansjö 
skola och Anungårds skola.  
 
att Skönsbergs stenskola iordningsställs för att bli en F-6 skola för 
elever i Korsta/Skönsbergsområdet inför höstterminen 2013, eleverna 
på Nylands skola erbjuds plats på Essviks skola samt Kyrkmons skola 
senast höstterminen 2013, eleverna på Svartviks skola Bredsands skola 
från och med höstterminen 2013, eleverna på Nedansjö skola erbjuds 
plats på Stöde skola från och med höstterminen 2013, eleverna på 
Anungårds skola erbjuds plats på Lidens skola från och med 
höstterminen 2013.” 
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Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S) och Claes Stockhaus (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-07, separat utskickad 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-05-30, § 64, 

separat utskickad 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse, 2012-04-18, reviderad 

2012-05-09, separat utskickad 
• Lokalförsörjningsplan, 2012-04-18, separat utskickad 
• Lokalförsörjningsplan, Alnö och Ljustadalen, 2012-01-18, separat 

utskickad 
• Lokalförsörjningsplan, Haga och Katrinelunds skolområden,  

2012-04-19, separat utskickad 
• Lokalförsörjningsplan, Matfors och Stöde, 2012-04-19, separat 

utskickad 
• Lokalförsörjningsplan, Njurunda Skolområde, 2012-04-02, separat 

utskickad 
• Konsekvensbeskrivning vid nedläggning av Nedansjö skola, enligt 

landsbygdsprogrammet, rapport 2009-04-08, reviderad  
2012-04-05, separat utskickad 

 
– – – – 
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§ 127 Arbetssätt för nämndernas kvittering av 
kommunfullmäktiges Mål och resursplan - 
revidering 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att, efter justering utifrån diskussioner förda vid dagens 

sammanträde, fastställa förslaget till reviderat arbetssätt för 
nedbrytning av kommunfullmäktiges mål samt kvittering av 
nämndernas Mål och resursplaner (bilaga 1),  

  
att fastställa förslaget till kommungemensam mall för nämndernas 

Mål och resursplaner (MRP-1, bilaga 2), 
  
att det reviderade arbetssättet och mallen ska tillämpas från och 

med arbetet med 2013 års MRP-1, 
  
att upphäva tredje att-satsen i kommunstyrelsens beslut 2011-10-17 

§ 297 rörande korrigeringar av mallen, samt 
  
att mindre korrigeringar av mallen för nämndernas MRP-1 fram-

ledes får beslutas av koncernstaben. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att tillse att nämnderna på ett tydligt 
sätt tar emot och kvitterar kommunfullmäktiges Mål och resursplan. Ett 
gemensamt arbetssätt för detta tillämpades för första gången 2011. Nu 
har arbetssättet utvärderats, och reviderats något. Bland annat föreslås 
större vikt läggas vid samråd och lärande. Koncernstaben föreslår att 
det reviderade arbetssättet fastställs. 

Överläggning och beslutsgång 
Peder Björk (S) påpekar att ordförandegruppen, som står med i 
underlaget, inte är en formell grupp. 
 
Utskottet beslutar att ordförandegruppen ska tas bort i underlaget. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-15, separat utskickad 
• Koncernstabens PM om ”Arbetssätt för nedbrytning av kommun-

fullmäktiges mål samt kvittering av nämndernas Mål och resurs-
planer – förslag till revidering”, bilaga 1, 2012-08-15, separat 
utskickad 

• Mall för nämndernas ettåriga Mål och resursplaner, bilaga 2,  
2012-08-15, separat utskickad 

• Tidsplan hösten 2012, bilaga 3, 2012-08-15, separat utskickad 
 
– – – – 
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