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Tid Kl. 14.00-16.10 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Lars Persson (FP) ordförande  
 Erland Solander (M) ersättare för Magnus Sjödin (M) 
 Sven Bredberg (M) ersättare för Malin Broström (M) 
 Habib Effati (M)   
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Mats Mehlin (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Bodil Hansson (S) 
 João Pinheiro (S) ej § 104 på grund av jäv  
 Lena Österlund (S)   
 Leif Nilsson (S)   
 Christina Nordenö (S) ersättare för Åsa Ulander (S) 
 Kim G Ottosson (V)   
    
Ersättare Stefan Falk (FP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Anders Hedenius (S) ersättare för J. Pinheiro (S) under § 104 
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Claes Stockhaus (V)   
 Annicka Burman (V)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Kristin Eriksson vik. kommunsekreterare  
 Daniel Fahlander vik. kommunsekreterare  
 Chanett Edlund handläggare, Länsstyrelsen 

Västernorrland 
§ 101 

 Reinhold Hellgren (C)  § 102 
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Protokollet omfattar §§ 101-123 

Det noteras att ärendet ”Konferensinbjudan - Green Highway” läggs till 
på ärendelistan. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Persson   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Kim G Ottosson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-02-14 2011-02-16 2011-02-16 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2011-03-11 2011-02-16 - 2011-03-09 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kim G Ottosson 
med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00159 
 

§ 101 Information om Regionalt 
Utvecklingsprogram (RUP) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Det regionala utvecklingsprogrammet är ett övergripande strategi-
dokument för Västernorrlands framtida utveckling. Det kommer att 
fungera som en gemensam plattform för länets utveckling fram till 
2020. Programmet kommer att undertecknas och fastställas av 
regionala aktörer under första halvåret 2011. 

Överläggning 
Chanett Edlund, handläggare på Länsstyrelsen Västernorrland, 
informerar om Regionalt Utvecklingsprogram samt svarar på frågor 
från ledamöter och ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00158 
 

§ 102 Information om regionfrågan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
År 2011 utgör ett viktigt år för regionfrågan. Om nya regionkommuner 
ska bildas underifrån och träda i kraft 2015 krävs en samsyn om den 
geografiska indelningen inom cirka ett år. 
 
Den nationella utredningen om översyn av statlig regional förvaltning 
med mera, Fi 2009:07, kommer i annat fall att lämna sitt slutbetänk-
ande till regeringen i december 2012 med förslag till ny länsindelning.  

Överläggning 
Reinhold Hellgren (C), vice ordförande i den ideella föreningen för 
bildandet av Region MittSverige, informerar om regionfrågan, både 
tidigare och pågående arbete. 
 
Därpå följer frågor från ledamöter och ersättare. 
 
Efter avslutad diskussion sammanfattar ordföranden ärendet med att 
kommunstyrelsen återkommer i frågan. 
 
– – – – 
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KS-2011-00032 
 

§ 103 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Marknadsföring - logen i EON-arena (Timrå IK) 
• Green Highway - Nordens största transportkonferens med fokus på 

miljö, Södra Berget 30 mars 2011 
 
– – – – 
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KS-2011-00067 
 

§ 104 Konsekvensanalys av fastighetsförsäljning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besluta att ej genomföra försäljningar av fastigheter där 

kommunen har för avsikt att fortsätta med verksamhet som 
hyresgäst, 

  
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ej genomföra för-

säljning av SKIFU och Parkera, 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att se över motiven för fastighets-

strategin avseende fastighetsförsäljning och stämma av dessa 
mot antagen MRP, 

  
att uppdraget ska redovisas senast i september 2011, 
  
att MRP-uppdraget KS 16 – 2009 i och med detta har avslutats. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2009-12-14 § 660 till kommunstyrelsen 
att återkomma med en konsekvensbeskrivning avseende en eventuell 
försäljning av SKIFU och Parkera. 
 
I MRP-uppdrag KS 16 2009 ges kommunstyrelsen ett uppdrag att 
arbeta för en försäljning av kommunala fastigheter samt hela eller delar 
av SKIFU och Parkera för att delfinansiera planerade investeringar i 
arenor och kommunal medfinansiering av infrastruktur, när det är 
lämpligt ur ett strategiskt och ekonomiskt perspektiv. 
 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att återkomma 
med beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning avseende försäljning 
av förvaltningsfastigheter i den omfattning som krävs för att skapa en 
reavinst för alla försäljning inklusive ovan nämnda bolag på minst 500 mkr. 
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Överläggning 
Kommundirektör Stefan Söderlund redogör kort för ärendet. 
 
Peder Björk (S), Kim G Ottosson (V) och Annelie Luthman (FP) yrkar 
bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Jäv  
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Anders 
Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-01 § 20 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-18 
• Koncernstabens konsekvensanalys fastighetsförsäljning 
• Konsekvensanalys vid försäljning av SKIFU, Parkera och 

kommunala förvaltningsfastigheter, augusti 2010, CB Richard Ellis 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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KS 2010-00749 
 

§ 105 Traineeprogram för Sundsvallsregionen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ett traineeprogram enligt koncernstabens principförslag  

2010-04-26 får påbörjas, 
  
att traineeprogrammet under det första programmet finansieras av 

medel ur anslaget för personalkostnadsökningar, 
  
att uppdra till koncernstaben att senast i april 2011 rapportera till 

utskottet hur samarbetet med övriga kommuner i regionen 
utvecklats, 

  
att programmet får genomföras i sin helhet endast under 

förutsättning att övriga kommuner i regionen deltar. 

Bakgrund 
Kommunerna i Sundsvallsregionen har ställt sig bakom ett 
principförslag till genomförande av ett gemensamt traineeprogram. 
Programmet innebär att sammanlagt 12 trainees ska erbjudas en 
visstidsanställning under 16 månader för att därefter kunna erbjudas 
fortsatt anställning. Syftet med programmet är dels att underlätta 
arbetet med generationsväxlingen men också att öka kommunens 
attraktionskraft som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-01-27 § 14 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-23 
• PM ”Traineeprogram för kommunerna i Sundsvallsregionen”, 

2010-04-26 
 
– – – – 
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KS-2011-00072 
 

§ 106 Kustplan för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kustplanen som ett planeringsunderlag för bevarande-

intressen i den kommande kommuntäckande översiktsplanen. 

Bakgrund 
Miljökontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens samordnings-
utskott tagit fram ett förslag till kustplan för Sundsvalls kust. Kust-
planen innehåller riktlinjer för hur kustens värden bör bedömas mot 
andra intressen i samband med översiktsplanering, detaljplanering och 
prövning av bygglov. Kustplanen föreslår inte områden som är möjliga 
för exploatering utan ska ses som ett verktyg och kunskapsunderlag för 
fortsatt planering. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-02-01 § 9 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-17 
• Förslag till kustplan för Sundsvalls kommun, 2011-01-17 
 
– – – – 
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KS-2010-00564 
 

§ 107 IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls 
kommunkoncern år 2011-2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls kommunkon-

cern år 2011-2021 version 1.0, daterad 2011-02-04, vilken ska 
gälla för kommunkoncernen i sin helhet, 

  
att MRP-uppdrag gällande IT som stöd i klimatarbetet (2009:27) i 

och med beslut om att anta ny IT-strategi har slutförts, 
  

upphäva beslut om att anta intern IT-strategi daterad 2002-09-25, 
reviderad 2007-08-20, 

att 

  
upphäva beslut om GIS-strategi för Sundsvalls kommun, daterad 
2007-08-27 för kommunkoncernen, 

att 

  
att GIS-frågor ska ingå i den handlingsplan som upprättas utifrån 

IT-strategin, 
  
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1995-11-20 om att fast-

ställa Mål för IT-utvecklingen i Sundsvalls kommun, daterad 
1995-10-10, 

  
att upphäva tidigare av kommunen beslutade ADB-strategier från år 

1985 och 1992. 

Bakgrund 
Förslag till ny IT-strategi för e-förvaltning år 2011-2021 för kommun-
koncernen har utarbetats utifrån målbilden ”enkla, flexibla och tydliga 
IT-tjänster”. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-02-01 § 10 
• Koncernstabens skrivelse 2010-12-30 
• Förslag till ny IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls 

kommunkoncern år 2011-2021, daterad 2010-12-30, reviderad 
2011-02-04 

• Intern IT-strategi K2.0, 2002-09-25, reviderad 2007-08-20 
• Förslag till mål för IT-utvecklingen i Sundsvalls kommun, daterad 

1995-10-10 
• GIS-strategi för Sundsvalls kommun 1.0, 2007-08-27 
 
– – – – 
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KS-2011-00006 
 

§ 108 Detaljplan för Hotell Södra Berget, Södra 
stadsberget, Sidsjö 2:32 m fl, Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Hotell Södra Berget, Södra stadsberget, 

Sidsjö 2:32 med flera. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny 
detaljplan för Hotell Södra Berget. Planen syftar till att ge byggrätt för 
utbyggnad av hotell, mässhall och möjlighet till parkeringsdäck. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-02-01 § 11 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-14 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-12-15 § 314 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-12-06 
• Antagandehandling för Detaljplan för Hotell Södra Berget, Sidsjö 

2:32 m.fl., Södra Stadsberget, Sundsvalls kommun 2009-10-23, 
reviderad 2010-12-06 och 2011-02-02 inkl. bilagor 

 
– – – – 
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KS-2011-00007 
 

§ 109 Exploateringsavtal avseende Hotell Södra 
Berget, Sidsjö 2:32 m fl 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan kommunen och 

Hotell Södra Berget AB, 
  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal och kommande tillägg till tomträttsavtal i 
enlighet med exploateringsavtalet, 

  
att från anslaget om generalplanepott i MRP 2011-2012, avsätta 

investeringsmedel om 500 000 kr för projektering, anläggnings-
arbeten i anslutning till hotellet avseende ny infartsväg, en i 
terrängen anpassad parkering och en handikappanpassad gång-
väg mellan utsiktstornet och nämnda parkering, samt för flytt av 
befintlig gångstig och portal samt framdragning av el och vatten 
till snöupplagsområdet öster om mässhallen, 

  
att från anslaget om generalplanepott i MRP 2011-2012, avsätta 

investeringsmedel för ombyggnad av den enskilda tillfartsvägen 
inklusive belysning till Södra Berget enligt det vägförslags-
alternativ som stadsbyggnadsnämnden fastställer (6 000 kkr, 
varav 750 kkr avser belysning), 

  
att finansieringen för årligt drift- och underhåll av tillfartsvägen till 

ansvarig väghållare, 400 kkr, beaktas i partiernas mål- och 
resursplan 2012-2014, 

  
att undanta ovanstående väg från tidigare beslut, december 2003, 

om att överföra enskilda vägar. 
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Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal 
som reglerar byggandet inom kvartersmarken vid Hotell Södra Berget 
samt ombyggnad av tillfartsvägen till Södra Berget. Sundsvalls 
kommun är markägare och hotellföretaget, (Kommanditbolaget Sidsjö 
2:32) är motpart. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-02-01 § 12 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-14 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-12-15 § 315 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-12-06 
• Förslag till exploateringsavtal inkl. kartor 
• Rambölls PM Ombyggnad väg till Södra berget, 2010-04-30, 

reviderad 2010-09-15 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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KS-2010-00556 
 

§ 110 MRP-uppdrag 21 - 2009 "Vidta aktiva åtgärder 
för att främja upplevelseindustrin och 
undersöka möjligheterna att starta en KY-
utbildning inom området" 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

godkänna koncernstabens rapport 2010-09-29 som redovisning 
av MRP-uppdrag 21, 2009,  

att 

  
uppdraget därmed är avslutat. att 

Bakgrund 
Fritids- och kulturprocessen har i MRP 2009 fått i uppdrag att vidta 
aktiva åtgärder för att främja upplevelseindustrin och undersöka 
möjligheten att starta en KY-utbildning inom området. Uppdraget har 
sedan samordnats av koncernstaben, som har tolkat uppdraget som en 
uppmaning att närmare studera de teorier som i stor utsträckning utgör 
grunden för den uppmärksamhet upplevelseindustrierna idag ges. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-01 § 18 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-12 
• Koncernstabens PM 2010-09-29 
 
– – – – 
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KS-2010-00678 
 

§ 111 Bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls 
kommuns helägda bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ägardirektiv för Sundsvalls kommuns helägda bolag 

enligt koalitionens förslag daterat 2011-02-01, 
  
att upphäva de av kommunfullmäktige 2009-09-28 § 615 fastställda 

direktiven. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28 om bolagsspecifika ägar-
direktiv i helägda bolag. Med anledning av förändrad organisation i 
Stadsbackenkoncernen beslutade fullmäktige 2010-03-29 att ägar-
direktiv och avkastningskraven i bolagen skulle ses över. 

Överläggning 
Peder Björk (S) lämnar förslag till förändringar samt tillägg till ”Ägar-
direktiv inom Stadsbackenkoncernen” och yrkar bifall till förslaget. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Peder Björks ändringar och tillägg 
samt yrkar att ordet ”exempelvis” läggs till mellan orden ”tillhanda-
hålla” och ”tekniska” under punkten 4.1. Peder Björk (S) yrkar bifall 
till Kim G Ottossons förslag. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
samt avslag på Peder Björks och Kim G Ottossons yrkande. Han 
meddelar också att koalitionen återkommer beträffande ovan nämnda 
yrkande vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Peder Björk m fl 
förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 
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Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), João Pinheiro (S), Lena 
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Christina Nordenö (S) och Kim G 
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-01 § 19 
• Finansutskottets protokoll 2010-11-30 § 7 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-15 
• Förslag till ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen 2010-11-11  
• Förslag till ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen 2011-02-01 
• Socialdemokraternas förslag på förändringar och tillägg till 

”Ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen”, delas ut 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 19 
 

 
 
KS-2011-00039 
 

§ 112 Förvärv av fastigheten Alnö Usland 3:56 för 
förskole- och skolverksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva fastigheten Alnö 

Usland 3:56 för en köpeskilling om maximalt 3 500 000 kronor, 
  
att kommunstyrelsen disponerar 3 500 000 kronor ur sitt anslag för 

förvaltningsfastigheter i investeringsbudget 2011. 

Bakgrund 
Service- och tekniknämnden föreslår att kommunen förvärvar 
fastigheten Alnö-Usland 3:56, till förskole- och skolverksamhet, för en 
köpeskilling om maximalt 3 500 000 kronor. 
 
Fastigheten ligger i direkt anslutning till Ankarsviks skola och Lanter-
nans förskola. Byggnaden har sedan en längre tid hyrts av kommunen 
för att användas till förskoleverksamhet och skolverksamhet beroende 
på vilket skolbehov som har efterfrågats. Området kring Ankarsvik är 
ett tillväxtområde och det bedöms även framåt finnas en fortsatt efter-
frågan på förskole- och grundskoleplatser. 

Överläggning 
Kommundirektör Stefan Söderlund svarar kort på de frågor som 
ställdes vid finans- och näringslivsutskottets behandling av ärendet. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-01 § 21 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-17 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2010-12-21 § 81 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-12-14 
• E-post meddelande inkl. kompletterande PM 2011-02-10, delas ut 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 20 
 

 
 
KS-2011-00004 
 

§ 113 Försäljning av del av fastigheten Sundsvall 
Skönsmon 2:12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

sälja ca 3 900 m2 av fastigheten Sundsvall Skönsmon 2:12 till 
Konsum Nord Ekonomisk Förening för 1 560 000 kronor. 

att 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer ca 3 900 m2 av 
fastigheten Sundsvall Skönsmon 2:12 till Konsum Nord Ekonomisk 
Förening för 1 560 000 kronor. 
 
I samband med projektet E4 Sundsvall inom Skönsmon kommer stora 
volymer av överskottsmassor att uppstå. För att undvika onödigt långa 
transporter och samtidigt dra nytta av massorna avses de användas för 
anläggande av exploateringsbar mark, direkt i anslutning till 
markområdet norr om f.d. forskningslaboratoriet på Skönsmon. 
 
Det leder till att kommunen kan överlåta ca 3 900 m2 av fastigheten 
Skönsmon 2:12 till Konsum Nord Ekonomisk Förening. Ersättningen 
för markområdet uppgår till 1 560 000 kronor. (400:-/m2). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-01 § 22 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-19 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-12-15 § 305 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-11-08 inkl. karta 
• Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering inkl. karta 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 21 
 

 
 
KS-2011-00005 
 

§ 114 Förvärv av område av fastigheten Älva 2:85 
och överlåtelse av område av fastigheten 
Bänkås 1:4 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden godkänna överenskommelse 

om fastighetsreglering med Arne Engman, som innebär att 
Sundsvalls kommun erhåller ca 5,5 hektar av fastigheten Sunds-
vall Älva 2:85 och avstår ca 15,4 hektar av fastigheten Sundsvall 
Bänkås 1.4, där Sundsvalls kommun erlägger 406 750 kronor i 
mellanskillnadslikvid, 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

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

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar område av 
fastigheten Älva 2:85 och samtidigt överlåter område av fastigheten 
Bänkås 1:4. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-01 § 23 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-17 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-12-15 § 308 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-11-22 
• Överenskommelse om fastighetsreglering inkl. kartor 
• Skogssällskapets värdeutlåtande av Älva 2:85 (del av), 2010-02-09 
• Skogssällskapets värdeutlåtande av Bänkås 1:4, 2009-02-04 
• Stadsbyggnadskontorets värdebedömning av del av Älva 2:85 och 

del av Bänkås 1:4, inkl. karta 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 22 
 

 
 
KS-2010-00628 
 

§ 115 Svar på revisionsrapport "Granskning av 
leverantörsfakturor inom miljönämnden" 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning 

av leverantörsfakturor inom miljönämnden” till revisorerna 
överlämna koncernstabens förslag till yttrande 2010-10-25. 

Bakgrund 
Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av leverantörs-
fakturor inom bl.a. miljönämnden. Granskningen gäller leverantörsfak-
turor avseende köp av tjänst, resor, utbildning och konferenser. Gransk-
ningen avser också fakturor inom kostnadsslaget personalrepresentation. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-01 § 24 
• Koncernstabens skrivelse 2010-10-25 
• Kommunrevisionens skrivelse 2010-10-15 
• KPMG:s revisionsrapport” Granskning av leverantörsfakturor inom 

miljönämnden”, daterad 2010-10-12 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 23 
 

 
 
KS-2010-00623 
 

§ 116 Svar på revisionsrapport "Granskning av 
delårsrapport per 2010-08-31" 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som 

anförs i koncernstabens skrivelse 2010-01-12. 

Bakgrund 
Revisionen har lämnat synpunkter på kommunens delårsrapport per 
2010-08-31 främst gällande finansiella mål och god redovisningssed 
samt mål för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-01 § 25 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-12 
• Kommunrevisionens skrivelse 2010-10-15 
• KPMG:s revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport per 

2010-08-31”, daterad 2010-10-12 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 24 
 

 
 
KS-2011-00058 
 

§ 117 Delegation avseende tillstånd och tillsyn 
enligt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor (SFS 2010:1011) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att delegera till Medelpads räddningstjänstförbund att ge tillstånd 

och utföra tillsyn enlig Lag om brandfarliga och explosiva varor 
(SFS 2010:1011). 

Bakgrund 
Lag om brandfarliga och explosiva varor fastställdes 2010 och innebär 
bland annat att kommunerna övertar de arbetsuppgifter som tidigare 
utfördes av polismyndigheterna vad gäller tillsyn och tillståndsgivning, 
t.ex. avseende förvaring och försäljning av fyrverkerier. 
 
Ånge och Timrå kommuner har delegerat till Medelpads räddnings-
tjänstförbund att ge tillstånd och utföra tillsyn enligt Lag om brand-
farliga och explosiva varor. Det föreslås att även Sundsvall kommun 
lämnar sådan delegation. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-01 § 26 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-17 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 25 
 

 
 
KS-2011-00096 
 

§ 118 Intern kontrollplan 2011 för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende koncernstaben 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till intern kontrollplan 2011 för koncernstaben. 

Bakgrund 
Infrastruktur- och serviceutskottet har tidigare prioriterat vissa områden 
inför arbetet med intern kontrollplan 2011. Koncernstaben har, utifrån 
utskottets prioriteringar, upprättat ett förslag till intern kontrollplan. 
Förslaget omfattar koncernstaben exklusive service och teknik, dessa 
verksamheter avses behandlat i ett separat ärende. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-02-03 § 17 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-31 med bilaga 1 och 2, 

reviderad 2011-02-03 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 26 
 

 
 
KS-2011-00030 
 

§ 119 Kommunstyrelsen mål- och resursplan 2011, 
ekonomidelen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa koncernstabens förslag till Kommunstyrelsens mål och 

resursplan 2011, ekonomidelen, daterad 2011-01-31. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2010 § 37 om mål- och 
resursplan för 2011 med plan för 2012-2014. Enligt fullmäktiges beslut 
ska nämnderna fastställa mål- och resursplan för 2011 senast under 
februari månad. Senast till delårsrapport 1 ska nämnderna redovisa 
indikatorer till de mål som nämnderna fastställt. Kommunstyrelsen 
fastställde genom beslut 17 januari 2011 § 75 nämndernas ekonomiska 
ramar för 2011. 
 
Från årsskiftet har service- och tekniknämnden upphört och dess 
verksamheter fördelats på kommunstyrelsen och stadsbyggnads-
nämnden. Det betyder att de verksamheter som numera hör till 
kommunstyrelsen ska ingå i det förslag till kommunstyrelsens mål och 
resursplan 2011 som nu tagits fram. 

Överläggning 
Leif Nilsson (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet 
med hänvisning till eget förslag till mål och resursplan. 
 
Kim G Ottosson (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget 
förslag till mål och resursplan. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-02-03 § 18 
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-31 med bilaga 1 och 2 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 27 
 

 
 
KS-2010-00052 
 

§ 120 Uppföljningsrapport 2 avseende förändrad 
organisation för samhällsbetalda resor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att plan- och utvecklingsutskottet ska få en ny rapport vid sitt 

sammanträde den 29 mars 2011. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-25 § 692 om en ny organisa-
tion för samhällsbetalda resor. Kommunstyrelsens samordningsutskott 
har begärt att få delrapporter över hur omorganisationen har fallit ut. En 
första rapport lämnades till samordningsutskottet i augusti 2010. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-02-01 § 13 
• Koncernstabens skrivelse 2010-11-29 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 28 
 

 
 
 
 

§ 121 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 
• Beslut om bidrag till Omställningsinsats – Program för 

kommunanställda i ”starta eget”, Företagslotsen (KS-2010-00821) 
• Pensionsbeslut som fattats av kommundirektören (KS-2011-00017) 
• Begäran om utlämnande av allmän handling (KS-2011-00121) 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 29 
 

 
 
KS-2010-00007 
 

§ 122 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• NAVI:s protokollsutdrag den 26 januari 2011på: ”Nämndens svar 

på revisionsrapporten” - Granskning av projektstyrning”  
(KS-2010-00625) 

• Kommunrevisionens rapportering av brister i den interna kontrollen 
(KS-2011-00081) 

• Synpunkt från medborgare angående Nordiska Kammarorkestern 
(KS-2011-00070) 

• Kommunerna har en viktig roll i regionaliseringen (KS-2011-00104) 
• Sveriges kommuner och landsting 

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

 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

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


 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2011-02-14 30 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00168 
 

§ 123 Konferensinbjudan - Green Highway 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fem representanter, varav tre från koalitionen och två från 

oppositionen, får delta i konferensen Green Highway på Södra 
Berget den 30 mars 2011. 

 

Beslutsunderlag 
• Konferensinbjudan Green Highway - Nordens största 

transportkonferens med fokus på miljö 
 
– – – – 
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