
 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02  

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

§ 47 Dagordning ...............................................................................4 

§ 48 Överföring av hemsjukvård från landstingen till kommunerna 5 

§ 49 Diskussion inför rundabordssamtal om Västernorrland och 
regionbildningen .......................................................................6 

§ 50 Program och riktlinjer för valfrihet och mångfald....................7 

§ 51 Konkurrensutsättning av verksamhet inom socialtjänsten, 
distribution av färdiglagad mat (matlådor) till äldre med 
hemtjänst .................................................................................10 

§ 52 Konkurrensutsättning av verksamhet inom socialtjänsten, 
personlig assistans och boendestöd.........................................11 

§ 53 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 
2011, nämnderna.....................................................................13 

§ 54 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommunkoncern...........15 

§ 55 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 
2012-03-31..............................................................................16 

§ 56 Överföring av nämndernas resultat samt investeringsanslag 
2011.........................................................................................18 

§ 57 Årsredovisning 2011 för Stadsbacken AB..............................19 

§ 58 Årsredovisning 2011 för Mitthem AB....................................21 

§ 59 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Arena AB .......................22 

§ 60 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Energi AB ......................23 

§ 61 Årsredovisning 2011 för Reko Sundsvall AB ........................24 

§ 62 Årsredovisning 2011 för Korsta Oljelager AB .......................25 

§ 63 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Elnät AB ........................26 

§ 64 Årsredovisning 2011 för ServaNet AB...................................27 

§ 65 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls Hamn AB ........................28 

§ 66 Årsredovisning 2011 för Sundsvall  Oljehamn AB ................29 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02  
 

§ 67 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Logistikpark AB ............30 

§ 68 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Vatten AB ......................31 

§ 69 Årsredovisning 2011 för MittSverige Vatten AB......................32 

§ 70 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB .............................................33 

§ 71 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Parkera AB........................34 

§ 72 Årsredovisning 2011 för AB Stuvaren i Sundsvall.................35 

§ 73 Årsredovisning 2011 för Östermalm 1:4 i Sundsvall AB.......36 

§ 74 Årsredovisning 2011 för Scenkonst Västernorrland AB ........37 

§ 75 Årsredovisning 2011 för Norra Kajen Exploatering AB ........38 

§ 76 Återställning av besparingskrav för Service och teknik, MRP-
uppdrag 14 b LED/VH, 2012 — Strategi för 
fastighetsunderhåll ..................................................................39 

§ 77 Avtal om annan ersättning avseende fastigheterna Lagret 5 
samt Verkstaden 1 och 2 .........................................................40 

§ 78 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB för 2012.......41 

§ 79 Kommunalförbundsordning för Medelpads 
Räddningstjänstförbund ..........................................................42 

§ 80 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls kommun
.................................................................................................44 

§ 81 Grundlöften för servicegarantier.............................................45 

§ 82 Antagande av Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun 
— tematiskt tillägg till Sundsvalls kommuns översiktsplan...46 

§ 83 Utredning av möjligheterna för tågstation i Njurundabommen
.................................................................................................48 

§ 84 Förlängd tid för inlämning avseende kartläggning av samtliga 
minoriteters behov i Sundsvall................................................49 

§ 85 Återrapportering av uppdrag med anledning av motion (FP) 
Etablera KomTek i Sundsvall .................................................50 

§ 86 Byte av konstgräsmatta på Westhagen ...................................51 

§ 87 Internlån för koncernstabens inköp av konsulttjänster för att 
utveckla nya webbkartan.........................................................52 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02  
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

§ 88 Beslutsattestanter 2012 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde – service och teknik ...............................53 

§ 89 Utvärdering av kommunstyrelsens utskottsarbete 2011 .........54 

§ 90 Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2012-2014
.................................................................................................55 

§ 91 Motion (SD) om att inrätta en brottspreventionsenhet i 
Sundsvalls kommun ................................................................57 

§ 92 Motion (V) om hastighetsbegränsningar i Granloholm..........58 

§ 93 Motion (V) om alla barns rätt till skolgång ............................59 

§ 94 Val - arbetsgruppen för översyn av Sundsvalls kommuns 
alkoholpolitiska riktlinjer........................................................60 

§ 95 Delegationsbeslut ....................................................................61 

§ 96 För kännedom .........................................................................63 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 1 

 
 

Tid Kl. 14.00-16.00 
Ajournering Kl. 15.10-15.20 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande    
Ledamöter  Magnus Sjödin (M) ordförande, ej § 57 pga. jäv  
 Lars Persson (FP) vice ordförande, ej § 57 pga. jäv  
 Erland Solander (M) ersättare för Malin Broström (M), ej § 67 pga. jäv 
 Habib Effati (M) ej § 79 pga. jäv  
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Mats Mehlin (C)   
 Hans Brynielsson (KD) ordförande under § 57  
 Peder Björk (S) ej § 67 pga. jäv  
 Bodil Hansson (S) ej § 58 pga. jäv  
 João Pinheiro (S) ej §§ 70-73, 75 pga. jäv  
 Lena Österlund (S) ej §§ 59, 79 pga. jäv  
 Leif Nilsson (S) ej §§ 59, 65-67, 79 pga. jäv  
 Christina Nordenö (S) ersättare för Åsa Ulander (S) 
 Kim G Ottosson (V) ej § 74 pga. jäv  
    
Tjänstgörande ersättare Erland Solander (M) ej § 67 pga. jäv  
 Else Ammor (M) §§ 57, 67, 79  
 Stefan Falk (FP) § 57  
 Anders Hedenius (S) §§ 58, 59, 65-67, 70-73, 75, 79  
 Jan-Olov Lampinen (S) §§ 59, 67, 79  
 Christina Nordenö (S)   
 Claes Stockhaus (V) § 74  
    
Övriga närvarande    
Ersättare Erland Solander (M) ej närvarande § 67 pga. jäv 
 Else Ammor (M) ej närvarande §§ 70-73 pga. jäv  
 Stefan Falk (FP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Christina Nordenö (S)  
 Anders Hedenius (S) ej närvarande §§ 60-64 pga. jäv  
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Malin Larsson (S)   
 Claes Stockhaus (V) ej närvarande § 57 pga. jäv  
    
Tjänstemän Lennart Andersson tf kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Henrik Hammarström projektledare Landstinget Västernorrland § 48 
 Ingeborg Melin kommunernas representant i projektet § 48 
 Daniel Antonsson projektledare Valfrihet och mångfald § 50 
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Protokollet omfattar §§ 47-96 
 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Hans Brynielsson 
Ordförande §§ 47-56, 58-95 Ordförande § 57  
 
 
 
Peder Björk   Kim G Ottosson 
Justerare §§ 47-66, 68-95  Justerare § 67 
 
 
 
Christel Öhgren  
Sekreterare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-04-02 2012-04-03 2012-04-05 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-05-02 2012-04-05 – 2012-04-26 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 

http://www.sundsvall.se/


 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 3 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 

Justering 
Till justerare utses Peder Björk med Kim G Ottosson som ersättare.  
 
– – – – 
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§ 47 Dagordning 
Det noteras att informationspunkten ”Aktuellt från koncernstaben” 
utgår. 
 
– – – – 
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KS-2012-00303 
 

§ 48 Överföring av hemsjukvård från landstingen 
till kommunerna 

Bakgrund 
Under våren 2012 pågår ett projekt som utreder förutsättningarna för en 
överföring av hemsjukvård från Landstinget till länets sju kommuner. 
Beslut om överföring fattas i Landstingsfullmäktige samt respektive 
kommunfullmäktige under perioden oktober till november 2012.  
 
Projektgruppen för arbetet har bjudits in till dagens sammanträde. 

Överläggning 
Henrik Hammarström, landstingets projektledare och Ingeborg Melin, 
kommunernas representant, informerar om överföring av hemsjukvård 
från landstingen till kommunerna. 
 
– – – – 
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KS-2012-00312 
 

§ 49 Diskussion inför rundabordssamtal om 
Västernorrland och regionbildningen 

Bakgrund 
Kommunförbundet Västernorrland bjuder in till ett öppet samtal om 
Västernorrland och regionbildningen. Samtalet äger rum den 26 april 
2012. Inbjudan är ställd till berörda kommunstyrelsepresidier och 
landstingsstyrelsens presidium. 

Överläggning 
Under rundabordssamtalet kommer koalitionen att representeras av 
Reinhold Hellgren (C) och oppositionen av Peder Björk (S).  

Underlag 
• Informationsblad om ”Rundabordssamtal om Västernorrland & 

Regionbildningen” 
 
– – – – 
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KS-2012-00210 
 

§ 50 Program och riktlinjer för valfrihet och 
mångfald 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till program för valfrihet och mångfald, daterat  

2012-02-14, 
  
att fastställa förslaget till riktlinjer för utveckling av valfrihet och 

mångfald, daterat 2012-02-14, 
  
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2010-01-25, § 688, om 

riktlinjer för konkurrensutsättning, samt 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att, utifrån programmet för val-

frihet och mångfald, återkomma till kommunfullmäktige med 
förslag till förändringar i förvaltningsorganisationen. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2012 med plan för 2013, 2014 (MRP 2012) gav 
kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en projekt-
organisation. 
 
”som under ledning av kommundirektören får ansvar för att hålla 
samman de olika aktiviteter som är delar av utvecklingsprocessen mot 
en organisation som på ett aktivt sätt arbetar med konkurrensprövning 
som ett medel för en ökad kvalitet och effektivitet”. 
 
Det projekt som tillsattes avlämnar nu en första rapport i form av ett 
program för valfrihet och mångfald samt ett förslag till riktlinjer för 
arbetet med valfrihet och mångfald, som är en omarbetning av hit-
tillsvarande riktlinjer för konkurrensutsättning. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar för Socialdemokraternas del avslag till ärendet. 
Han vill också lämna en protokollsanteckning, vilket ordförande 
godkänner. 
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Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till ärendet. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag om bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G Ottossons (V) förslag om 
avslag till ärendet. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

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

Protokollsanteckning 
”Socialdemokraterna anser att verklig valfrihet är när människor har 
reellt inflytande över den välfärd som erbjuds. Detta till skillnad från 
den valfrihet som föreslås genom Program för Valfrihet och mångfald 
som handlar om att välja mellan företag. Vi ser med oro på den 
utveckling som sker i Sundsvall där välfärd numera ses som en vara på 
en marknad som ska handlas av kunder. Målet tycks främst vara fler 
företag istället för ökad kvalité och inflytande för medborgarna. 
 
Vi socialdemokrater ser med särskild oro på införandet av begreppet 
kund inom kommunen.  Det är en väsentlig skillnad mellan att vara 
medborgare eller kund när det gäller rättigheter och skyldigheter. Vi 
socialdemokrater kommer aldrig acceptera att Sundsvallsbor reduceras 
till kunder på en välfärdsmarknad där plånbokens storlek istället för 
behov avgör omfattningen av välfärd.  
 
I Program för Valfrihet och mångfald föreslås också att utmanarrätt 
införs i Sundsvalls kommun. Vi socialdemokrater motsätter oss bestämt 
att utmanarrätt införs i Sundsvalls kommun då vi anser att utmanarrätt 
innebär att politiken sätter sig på läktaren till förmån för marknaden.  
 
Ovanstående grundläggande ställningstaganden gör att vi 
Socialdemokrater yrkar avslag på hela Program för Valfrihet och 
mångfald med tillhörande riktlinjer.” 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 50 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 
• Förslag till program för valfrihet och mångfald, 2012-02-14 
• Förslag till riktlinjer för utveckling av valfrihet och mångfald, 

2012–02-14 
 
– – – – 
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KS-2012-00156 
 

§ 51 Konkurrensutsättning av verksamhet inom 
socialtjänsten, distribution av färdiglagad 
mat (matlådor) till äldre med hemtjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att distributionen av färdiglagad mat till äldre med hemtjänst får 

upphandlas med stöd av LOU. 

Bakgrund 
Socialnämnden har beslutat att uppdra till socialförvaltningen att upp-
handla en distributör som levererar den färdiglagade maten till äldre 
inom hemtjänsten. Eftersom beslutet innebär att en utomstående 
leverantör tar över uppgifter som hittills utförts av kommunen själv ska 
beslutet handläggas i enlighet med kommunens riktlinjer för 
konkurrensutsättning. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 51 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 
• Socialtjänstens missiv, 2012-02-10 
• Socialnämndens protokoll, 2012-01-25, § 8 
• Socialtjänstens skrivelse, 2011-12-27 
• Socialtjänstens förvaltningssamverkansgrupps protokoll,  

2012-01-12 
 
– – – – 
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KS-2012-00191 
 

§ 52 Konkurrensutsättning av verksamhet inom 
socialtjänsten, personlig assistans och 
boendestöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunens andel av personlig assistans får upphandlas med 

stöd av LOU, samt 
  
att LOV införs inom boendestöd. 

Bakgrund 
Socialnämnden har beslutat att uppdra till socialförvaltningen att hand-
lägga beslutet om ökad konkurrensutsättning i enlighet med kommu-
nens riktlinjer för konkurrensutsättning. Beslutet om ökad konkurrens-
utsättning omfattar, dels upphandling av kommunens andel av person-
lig assistans och dels tillämpning av LOV inom boendestöd. 
 
Socialtjänsten föreslår att kommunstyrelsen, enligt riktlinjerna för 
konkurrensutsättning, fattar beslut att dessa verksamheter får 
konkurrensutsättas. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar för Socialdemo-
kraternas respektive Vänsterpartiets del avslag till ärendet. De vill 
också lämna en protokollsanteckning, vilket ordförande godkänner. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Lena Österlunds (S) och Kim 
G Ottossons (V) förslag om avslag till ärendet. Han ställer proposition 
på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 
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Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund 
(S), Leif Nilsson (S), Christina Nordenö (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att verklig valfrihet är 
när människor har reellt inflytande över den vård och omsorg som 
kommunen erbjuder. Detta motverkas genom att tvinga cirka en 
tredjedel av de berörda att välja en annan utförare än kommunen trots 
att de aktivt valt just kommunen som utförare.” 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 52 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-02-16 
• Protokoll förda vid förhandlingar enligt 11 § MBL socialtjänsten 

Sundsvall, 2012-01-12 
- Tillämpa LOV inom boendestöd inom stöd och omsorg 
- Tillämpa LOV inom boendestöd inom stöd och omsorg 
- Upphandla kommunens hela andel av personliga assistenter 
- Upphandla kommunens hela andel av personliga assistenter 

• Socialnämndens protokoll, 2011-12-14, §§ 214-215 
• Socialtjänstens skrivelser, 2011-11-17 och 2011-11-22 

 
– – – – 
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KS-2012-00019 
 

§ 53 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2011, nämnderna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärderingen av kommunens samlade system för 

intern kontroll 2011, 
  
att uppmana nämnderna att säkerställa att föreslagna åtgärder 

verkställs, 
  
att koncernstaben till tertial 2 rapporterar om utfallet av stick-

provsundersökningen om tillämpningen av LOU, 
  
att uppmana nämnderna att i förekommande fall rapportera be-

dömda allvarliga brister i den interna kontrollen till kommun-
styrelsen i enlighet med regelverket, 

  
att koncernstaben får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med 

intern kontroll, 
  
att koncernstaben får i uppdrag att utifrån genomförd självdeklara-

tion ta fram förslag på gemensamma utvecklingsområden för 
den interna kontrollen, samt 

  
att föreliggande rapport och kommunstyrelsens beslut överlämnas 

till kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt nämnderna. 

Bakgrund 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom 
sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt. En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunal-
lagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
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Överläggning 
Linnéa Kjellman (C) påpekar att det förekommer fel datum i 
tjänsteskrivelsen, vilket förvaltningen får i uppdrag att korrigera. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 25 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilaga, 2012-02-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00172 
 

§ 54 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls 
kommunkoncern 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommunkoncern, 
  
att överlämna årsredovisningen till revisorerna, samt 
  
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 

2011. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2011 för 
kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 134,5 
mkr för kommunen och till 154,0 mkr i den sammanställda redovis-
ningen. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att 
kommunens ekonomi är i balans. Kommunen uppnår dock inte alla 
målen för god ekonomisk hushållning. 

Överläggning 
Mathias Rex (MP) påpekar en felskrivning i siffrorna på sidan 30 i 
årsredovisningen. Förvaltningen får i uppdrag att korrigera felet till 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 26 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-23 
• Årsredovisning 2011 för Sundsvalls kommunkoncern, daterad 

2012-03-08 
 
– – – – 
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KS-2012-00026 
 

§ 55 Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2012-03-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen av följande MRP-uppdrag: 

 
• MRP 2007 – Kultur- och fritidsnämnden ska utreda hur 

fritidsanläggningar överförda till föreningsdrift sköts och 
underhålls 

• MRP-uppdrag SAM 11, 2011 – Utökade resurser till 
stadsbyggnadsnämnden på grund av arbetsanhopning 

• MRP-uppdrag SAM 12, 2011 – Gratis parkering, helger och 
efter 16.00 

• MRP-uppdrag SAM 13, 2011 – Vinterväghållning 
• MRP-uppdrag SAM 16, 2011 – Resurser till miljönämnden 

på grund av arbetsanhopning 
• MRP-uppdrag SAM 19, 2011 – Strandskyddet längs kusten 

Bakgrund 
I de beslutade mål och resursplanerna från 2007 och framåt finns ett 
antal uppdrag från kommunfullmäktige till nämnderna. Dessa har 
återrapporterats löpande till kommunfullmäktige. Från och med 2012 
kommer koncernstaben att samla ihop dessa återrapporteringar tre 
gånger per år i samband med tertialrapporter och årsredovisningen. 
 
Koncernstaben har sammanställt ett antal uppdrag som nämnderna har 
slutredovisat sedan december 2011 för kommunfullmäktiges god-
kännande. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 27 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-23 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-12-14, § 146, 

2007-09-19, § 95 samt 2009-09-23, § 97 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelser, 2011-11-01, 

2007-01-26 med bilaga samt 2009-08-21 med bilaga 
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• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-12-14, § 312, 

2011-12-14, § 335 samt 2011-12-14, §§ 333 och 332 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelser 2011-11-15, 2011-11-22, 

2011-11-15 samt 2011-11-17 
• Miljönämndens protokoll, 2011-12-07, § 119 
• Miljökontorets skrivelse, 2011-11-22 
 
– – – – 
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KS-2012-00168 
 

§ 56 Överföring av nämndernas resultat samt 
investeringsanslag 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultatöverföring från 2011 enligt koncernstabens 

förslag, daterat 2012-03-01, inkluderande att bevilja nämnderna 
undantag enligt Synnerliga skäl, 

  
att bevilja nämnderna anslag på 4 555 tkr för täckning av förbruk-

ning av tidigare års överskott, 
  
att finansiering sker ur kommunfullmäktiges anslag för ianspråk-

tagande av överskott. 

Bakgrund 
Överföring av nämndernas resultat behandlas fr.o.m. år 2008 i en egen 
process – Överföring av resultat. Även kvarvarande anslag inom in-
vesteringsbudgeten överförs i denna process. 
 
Nya regler fastställdes av kommunfullmäktige 2011-01-31 § 71 och 
gäller fr.o.m. 2011-03-01. Det som är helt nytt är att nämnderna ska 
beviljas anslag för den förbrukning som nämnden avser att göra under 
innevarande år av det egna ackumulerade överskottet. Kommunfull-
mäktige har för 2012 avsatt 5 mkr för nämndernas förbrukning av 
ackumulerat överskott. För övrigt innebär de nya reglerna att en 
striktare tillämpning ska ske vid prövning av undantag vid överföring 
enligt begreppet Synnerliga skäl. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 29 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor, 2012-03-01, reviderad 

2012-03-20 
 
– – – – 
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KS-2012-00190 
 

§ 57 Årsredovisning 2011 för Stadsbacken AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer 

revisorns förslag och 
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning 
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på  
-33,3 mkr (koncernen 34,7 mkr). Koncernbidrag har erhållits från 
Mitthem AB med 11 300 tkr, Sundsvall Energi AB med 8 700 tkr, 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB med 8 000 tkr, 
Sundsvalls Oljehamn AB med 6 100 tkr. 
 
Koncernbidrag har lämnats till Sundsvall Arena AB med 200 tkr. 
Balansomslutningen uppgår till 617,1 mkr (koncernen 5 577,1 mkr). 

Jäv 
Magnus Sjödin (M) och Lars Persson (FP) anmäler jäv och ersätts 
under paragrafen av Else Ammor (M) respektive Stefan Falk (FP). 
Även icke tjänstgörande ersättaren Claes Stockhaus (V) anmäler jäv.  
 
Då både ordförande och vice ordförande anmäler jäv i ärendet träder 
ålderspresident, Hans Brynielsson (KD), in som ordförande under 
paragrafen. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 30 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-03-14 
• Granskningsrapport, 2012-03-07 
 
– – – – 
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KS-2012-00177 
 

§ 58 Årsredovisning 2011 för Mitthem AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB följer 

revisorns förslag och 
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning 
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
36 113 tkr och ger ett koncernbidrag till moderbolaget Stadsbacken AB 
på 11 300 tkr. Balansomslutningen uppgår till 1 563,9 mkr. 

Jäv 
Bodil Hansson (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Anders 
Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 31 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-13 
• Granskningsrapport, 2012-02-13 
 
– – – – 
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§ 59 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Arena AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Arena AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Arena AB har överlämnat årsredovisning för 
2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på  
-218 tkr. Koncernbidrag har erhållits från moderbolaget Stadsbacken 
AB med 200 tkr. Balansomslutningen uppgår till 546,3 mkr. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) och Lena Österlund (S) anmäler jäv och ersätts under 
paragrafen av Anders Hedenius (S) respektive Jan-Olov Lampinen (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 32 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15 
• Granskningsrapport, 2012-03-09 
 
– – – – 
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§ 60 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 
2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på  
-6 267 tkr (koncernen 22 741 tkr). Koncernbidrag har erhållits från 
Sundsvall Elnät AB med 7 356 tkr och från Reko Sundsvall AB med 
1 344 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Stadsbacken 
AB med 8 700 tkr. Balansomslutningen uppgår till 1 704,3 mkr 
(koncernen 2 242,7 mkr). 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius (S) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 33 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-03-14 
• Granskningsrapport, 2012-03-01 
 
– – – – 
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§ 61 Årsredovisning 2011 för Reko Sundsvall AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Reko Sundsvall AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2011 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning 
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
3 688 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Sundsvall 
Energi AB med 1 300 tkr. Balansomslutningen uppgår till 52,1 mkr. 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius (S) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 34 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-03-14 
• Granskningsrapport, 2012-03-01 
 
– – – – 
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KS-2012-00181 
 

§ 62 Årsredovisning 2011 för Korsta Oljelager AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB följer 

revisorns förslag och 
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen, samt 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 
 

Bakgrund 
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 
2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
4 391 tkr. Balansomslutningen uppgår till 10,2 mkr. 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius (S) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 35 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-03-26 
• Granskningsrapport, 2012-03-01 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 26 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00183 
 

§ 63 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Elnät AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 2011 
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning 
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
20 189 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Sundsvall 
Energi AB med 7 356 tkr. Balansomslutningen uppgår till 484 mkr. 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius (S) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 36 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-03-14 
• Granskningsrapport, 2012-03-01 
 
– – – – 
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KS-2012-00184 
 

§ 64 Årsredovisning 2011 för ServaNet AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2011 till 
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolags-
stämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning 
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
1 775 tkr. Balansomslutningen uppgår till 27 mkr. 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius (S) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 37 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-04-02, delas ut 
• Granskningsrapport, 2012-03-01 
 
– – – – 
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§ 65 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på  
-492 tkr. Balansomslutningen uppgår till 29,0 mkr. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Anders 
Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 38 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-17 
• Granskningsrapport inkl. bilaga, 2012-02-23 
 
– – – – 
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KS-2012-00186 
 

§ 66 Årsredovisning 2011 för Sundsvall  
Oljehamn AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalla Oljehamn AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
6 184 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Stadsbacken 
AB med 6 100 tkr. Balansomslutningen uppgår till 4,3 mkr. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Anders 
Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 39 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-17 
• Granskningsrapport inkl. bilaga, 2012-02-23 
 
– – – – 
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KS-2012-00187 
 

§ 67 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Logistik-
park AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark 

AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning 
för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på  
6 tkr. Balansomslutningen uppgår till 7,9 mkr. 

Jäv 
Erland Solander (M), Peder Björk (S) och Leif Nilsson (S) anmäler jäv 
och ersätts under paragrafen av Else Ammor (M) respektive Jan-Olov 
Lampinen (S) och Anders Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 40 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-29 
• Granskningsrapport inkl. bilaga, 2012-02-23 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 31 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00188 
 

§ 68 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Vatten AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer 

revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på  
-4 974 tkr. Balansomslutningen uppgår till 885,3 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 41 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-23 
• Granskningsrapport, 2012-02-23 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 32 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00189 
 

§ 69 Årsredovisning 2011 för MittSverige Vatten AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på  
41 tkr. Balansomslutningen uppgår till 30,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 42 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-23 
• Granskningsrapport, 2012-02-23 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 33 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00133 
 

§ 70 Årsredovisning 2011 för Sundsvalls 
kommuns Industrifastighetsutveckling AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall kommuns 

Industrifastighetsutveckling AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB har 
överlämnat årsredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är 
att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovis-
ningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge 
direktiv till stämmoombudet.  
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
1 887 tkr (koncernen 11 306 tkr). Koncernbidrag har erhållits från 
Sundsvall Parkera AB med 8 265 tkr och från AB Stuvaren i Sundsvall 
med 397 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Stadsbacken 
AB med 8 000 tkr. Balansomslutningen uppgår till 219,1 mkr 
(koncernen 356,9 mkr). 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Else Ammor (M) anmäler jäv. João Pinheiro 
(S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Anders Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 43 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15 
• Granskningsrapport, februari 2012 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 34 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00132 
 

§ 71 Årsredovisning 2011 för Sundsvall Parkera AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Parkera AB 

följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvall Parkera AB har överlämnat årsredovisning för 
2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
8 832 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget SKIFU AB 
med 8 265 tkr. Balansomslutningen uppgår till 161,0 mkr. 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Else Ammor (M) anmäler jäv. João Pinheiro 
(S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Anders Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 44 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15 
• Granskningsrapport, februari 2012 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 35 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00130 
 

§ 72 Årsredovisning 2011 för AB Stuvaren i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i AB Stuvaren i Sundsvall 

AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i AB Stuvaren i Sundsvall har överlämnat årsredovisning för 
2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför 
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas be-
dömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
398 tkr. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget SKIFU AB med 
397 tkr. Balansomslutningen uppgår till 21,2 mkr. 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Else Ammor (M) anmäler jäv. João Pinheiro 
(S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Anders Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 45 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15 
• Granskningsrapport, februari 2012 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 36 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00131 
 

§ 73 Årsredovisning 2011 för Östermalm 1:4 i 
Sundsvall AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Östermalm 1:4 i Sundsvall 

AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Östermalm 1:4 i Sundsvall AB har överlämnat årsredovis-
ning för 2011 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige 
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas 
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmo-
ombudet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
417 tkr. Balansomslutningen uppgår till 6,2 mkr. 

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättaren Else Ammor (M) anmäler jäv. João Pinheiro 
(S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Anders Hedenius (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 46 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Revisionsberättelse från Ernst & Young, 2012-02-15 
• Granskningsrapport, februari 2012 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 37 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00145 
 

§ 74 Årsredovisning 2011 för Scenkonst Väster-
norrland AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Scenkonst Västernorrland 

AB följer revisorns förslag och 
 
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, samt 
- beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Scenkonst i Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2011 
till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisor har överlämnat en 
granskningsrapport. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 
603 tkr (2 072). Balansomslutningen uppgår till 26 226 tkr (26 427). 

Jäv 
Kim G Ottosson (V) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Claes 
Stockhaus (V). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 47 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-17, reviderad 2012-03-20 
• Revisionsberättelse från PWC, 2012-02-27 
• Granskningsrapport, 2012-03-20 
• Revisionsrapport ”Granskning av verksamhet och intern kontroll i 

Scenkonst Västernorrland AB, 2011” – daterad 2012-03-16 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 38 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00144 
 

§ 75 Årsredovisning 2011 för Norra Kajen 
Exploatering AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 

AB följer revisorns förslag och röstar för att 
 

- fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget 
och koncernen, 

- behandla vinsten i moderbolaget enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen, samt 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat årsredovis-
ning och koncernredovisning för 2011 till Sundsvalls kommun. 
Koncernen redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
1 080 tkr (2 847). Balansomslutningen uppgår till 178,7 mkr (178,1). 
Under året har hyresintäkterna minskat. Framförallt beror det på att två 
av lagerbyggnaderna i gamla Tibnorområdet har tomställts och den 
första har även rivits under 2011. 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 48 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-17 
• Revisionsberättelse från KPMG, 2012-02-28 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 39 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00200 
 

§ 76 Återställning av besparingskrav för Service 
och teknik, MRP-uppdrag 14 b LED/VH, 2012 
– Strategi för fastighetsunderhåll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet med följande motivering: 

 
Vi önskar en samlad bedömning av ekonomiska effekterna av 
rapportens slutsatser kopplat till koncernen och effekter i de 
olika förvaltningarnas verksamheter. Ett exempel är aktuell 
lokalförsörjningsplan för Sundsvalls kommunala skolor i 
förhållande till detta. 

Bakgrund 
Ärendet avser rapportering av uppdrag 14 b i processen Lednings- och 
verksamhetsstöd, återställning av besparingskrav i MRP 2012 med plan 
för 2013-2014. Uppdraget innefattar att lämna förslag på strategi för 
fastighetsunderhåll, hantering av underhållsskuld och hyressättning av 
kommunala fastigheter. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 
Vi önskar en samlad bedömning av ekonomiska effekterna av 
rapportens slutsatser kopplat till koncernen och effekter i de olika 
förvaltningarnas verksamheter. Ett exempel är aktuell lokalförsörj-
ningsplan för Sundsvalls kommunala skolor i förhållande till detta. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-03-22, § 24 
• Koncernstabens skrivelse inkl. rapport med bilaga, 2012-02-24 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 40 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00205 
 

§ 77 Avtal om annan ersättning avseende fastig-
heterna Lagret 5 samt Verkstaden 1 och 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att teckna avtal med Trafik-

verket om annan ersättning med 2 000 000 kronor för förlorade 
tomträttsavgälder för fastigheterna Lagret 5 samt Verkstaden 1 
och 2, 

  
att engångsersättningen på 2 000 000 kronor tillfaller stadsbygg-

nadsnämnden. 

Bakgrund 
Fastigheterna Lagret 5 och Verkstaden 1 och 2 som är belägna i Sköns-
berg var tidigare upplåtna med tomträtt. Fastigheterna kommer att tas i 
anspråk för den nya E 4-bron över Sundsvallsfjärden. Kommunen har 
tidigare förvärvat tomträtterna och fått ersättning från Trafikverket för 
detta. Kommunen ska nu teckna avtal med Trafikverket om en en-
gångsersättning för de tomträttsavgälder som kommunen förlorar i 
framtiden. Engångsersättningen beräknas till 2 000 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 49 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-02-15, § 20 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. förslag till avtal om annan 

ersättning, 2012-01-16 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 41 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00202 
 

§ 78 Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland 
AB för 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland 

AB för 2012, daterat 2011-12-06. 

Bakgrund 
Förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB har upprätt-
ats i samråd med bolagets majoritetsägare Landstinget Västernorrland. 
Kultur och fritid har med anledning av detta överlämnat förslag till 
ägardirektiv för 2012 för beslut om godkännande. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 53 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-23 
• Delegationsbeslut från kultur- och fritidsnämndens ordförande, 

2012-02-24, nr 3/12 
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottsprotokoll, 2012-02-08, § 19 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2012-02-07 
• Förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2012, 

2011-12-06 
• Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2010, 2010-10-01 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 42 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-00735 
 

§ 79 Kommunalförbundsordning för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva förbundsordningen för Medelpads Räddningstjänst-

förbund, fastställd av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 
2009-12-14 § 665, under förutsättning att Timrå kommun och 
Ånge kommun fattar motsvarande beslut, 

  
att fastställa ny förbundsordning för Medelpads Räddningstjänst-

förbund enligt förbundsdirektionens beslut 2012-03-01, under 
förutsättning att Timrå kommun och Ånge kommun fattar mot-
svarande beslut, 

  
att fastställa reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads 

Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens beslut 
2012-03-01, under förutsättning att Timrå kommun och Ånge 
kommun fattar motsvarande beslut, samt 

  
att upphäva delegationen till Medelpads Räddningstjänstförbund att 

utföra uppgifter enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1011), beslutad av kommunfullmäktige i Sundsvalls 
kommun 2011-02-28 § 92, under förutsättning att förbunds-
ordningen enligt förbundsdirektionens beslut 2012-03-01 blir 
fastställd av samtliga medlemskommuner. 

Bakgrund 
Medelpads Räddningstjänstförbund har arbetat fram ett förslag till ny 
förbundsordning, som förbundsdirektionen föreslår att medlems-
kommunerna godkänner. Ändringarna som skett i förhållande till 
nuvarande förbundsordning har sin grund i ny lagstiftning, förslag från 
ägarrådet och synpunkter från medlemskommunerna. Förbundet 
föreslår bland annat att beslut om nedläggning av brandstationer ska 
fastställas av medlemskommunerna, att arvodet till förbundets revisorer 
ska följa Sundsvalls arvodesbestämmelser samt att budgetförslag ska 
utformas i enlighet med Sundsvalls regler för ekonomistyrning. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 43 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
Med förslaget följer även ett reglemente för förbundsdirektionen, som 
ska vara bilaga till förbundsordningen och ska fastställas av förbunds-
medlemmarna. 

Jäv 
Habib Effati (M), Leif Nilsson (S) och Lena Österlund (S) anmäler jäv 
och ersätts under paragrafen av Else Ammor (M) respektive Anders 
Hedenius (S) och Jan-Olov Lampinen (S). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 54 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilaga, 2012-03-01 
• Medelpads Räddningstjänstförbundsdirektions protokoll, 

2012-03-01, §§ 2-3 
• Förslag till kommunalförbundsordning för Medelpads Räddnings-

tjänstförbund, 2012-02-27 
• Förslag till reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads Rädd-

ningstjänstförbund, 2012-02-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-02-28, § 92 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 44 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2011-01049 
 

§ 80 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny taxa för den allmänna VA-anläggningen i 

Sundsvalls kommun enligt förslag daterat 2012-01-20. 

Bakgrund 
Sundsvall Vatten AB (SVAB) är huvudman för den allmänna VA-
anläggningen i Sundsvalls kommun. Enligt lag (2006:412) om all-
männa vattentjänster skall en fastighetsägare betala avgifter till huvud-
mannen för vattentjänster som tillhandahålls fastigheten. Med vatten-
tjänster menas vattenförsörjning och avlopp (VA). 
 
I nu gällande va-taxa anges att det för obebyggd fastighet för när-
varande inte utgår någon avgift. SVAB föreslår nu att det i taxan införs 
bestämmelser om att VA-avgifter även skall erläggas för obebyggda 
fastigheter. 

Överläggning 
Erland Solander (M) påpekar en felskrivning i förslaget till taxa. 
Förvaltningen får i uppdrag att korrigera underlaget till kommunfull-
mäktiges behandling av ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 56 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• Förslag till taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvalls 

kommun, 2012-02-20 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-01-27, § 88 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2012-01-19 
• Sundsvall Vatten AB:s styrelseprotokoll, 2012-01-12, §§ 1-2 
• Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2011-12-01 
 
– – – – 
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KS-2012-00225 
 

§ 81 Grundlöften för servicegarantier 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till grundlöfte för Sundsvalls kommun, daterat 

2012-02-29, reviderad 2012-03-26, 
  
att uppdra till nämnderna att successivt utarbeta servicegarantier 

istället för nuvarande tjänstedeklarationer, samt 
  
att upphäva tidigare beslut om tjänstedeklarationer, fattat av 

kommunfullmäktige 2007-11-26, § 243 (Dnr 245/05 141). 

Bakgrund 
Ett förbättrat företagsklimat är en viktig målsättning för Sundsvalls 
kommun. Införandet av ett grundlöfte och tillhörande servicegarantier 
är en viktig pusselbit för förbättrat företagsklimat och ett förbättrat 
värdskap i kommunen. 
 
Arbetet med att införa servicegarantier har initierats via MRP-
uppdraget Näringslivsutveckling, N & A 2 samt uppdrag Inrätta 
företagshandläggare för bättre företagsklimat N & A 16. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 57 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-29 
• Förslag till grundlöfte för Sundsvalls kommun, 2012-02-29, 

reviderad 2012-03-26 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2007-11-26, § 243 
 
– – – – 
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KS-2011-00338 
 

§ 82 Antagande av Vindkraftens möjligheter i 
Sundsvalls kommun — tematiskt tillägg till 
Sundsvalls kommuns översiktsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att enligt 4 kap 11§ i PBL 1987:10 anta förslaget Vindkraftens 

möjligheter i Sundsvalls kommun – tematiskt tillägg till 
Sundsvalls kommuns översiktsplan, samt 

  
att enligt 6 kap 16§ i MB offentliggöra den särskilda samman-

ställning av MKB-processen som har upprättats. 

Bakgrund 
Förvaltningen har sammanställt alla inkomna yttranden i ett utställ-
ningsutlåtande med särskild sammanställning över miljökonsekvens-
beskrivning och tagit fram en antagandehandling för det tematiska 
tillägget ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun”. 
 
Ändringarna som genomförts i planförslaget sedan utställningsförslaget 
har varit rent redaktionella och inneburit förtydligande av planför-
slagets innebörd. Det är därför förvaltningens förslag att det tematiska 
tillägget ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun” lämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Handlingar som ingår i ärendet är tjänsteskrivelsen, planförslaget, 
planförfattarens utlåtande och länsstyrelsens granskningsyttrande. 

Överläggning 
Mats Mehlin (C) yrkar bifall till förslaget och vill lämna en protokolls-
anteckning, vilket ordförande godkänner. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till förslaget och vill lämna en proto-
kollsanteckning, vilket ordförande godkänner. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 47 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Protokollsanteckningar 
Centerpartiets protokollsanteckning: 
”Centerpartiet ser positivt på Vindkraftsplanen, men anser att inom 
område Oxåsen (tidigare Stockåsbodarna) borde det ursprungliga större 
området ha pekats ut. Detta trots att vi har förstått att det är möjligt att 
ansöka om att uppföra vindkraftverk utanför det utpekade området.” 
 
Vänsterpartiets protokollsanteckning: 
”Vänsterpartiet är i grunden positiv till vindkraftsplanen men vill gärna 
se ett ökat lokalt ägande. Med ett lokalt ägande ökar inflytandet över 
hur vinsterna investeras. Vänsterpartiet ser utbyggnaden som en viktig 
del i omställningen till ett hållbart Sundsvall. Elpriset kommer inte att 
sjunka vilket gör det än viktigare för både kommunen och företagen att 
ha tillgång till egen elkraft. Om Sundsvall ska utvecklas behöver vi ha 
en trygg och långsiktig försörjning av billig el.” 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 16 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 
• Antagandehandling, Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls 

kommun, 2012-02-24 
• Utställningsutlåtande, Vindkraftens möjlighet i Sundsvalls 

kommun samt särskild sammanställning av miljökonsekvens-
beskrivningens process 

• Länsstyrelsen Västernorrlands län, granskningsyttrande, 
2011-12-06 

• Skrivelse ”Underlag för yrkanden vindkraft”, 2012-03-20 (lämnad 
vid plan- och utvecklingsutskottets sammanträde den 20 mars 2012) 

 
– – – – 
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KS-2012-00174 
 

§ 83 Utredning av möjligheterna för tågstation i 
Njurundabommen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till Trafikverket framföra förslag om att i samband med projek-

teringen av ny mötesstation på Ostkustbanan i Njurunda-
bommen, även utreda de tekniska förutsättningarna för en tåg-
station i området. 

Bakgrund 
Trafikverket skall under våren 2012 upphandla projektering av ny 
mötesstation i Njurundabommen - Nolby. Inför upphandlingen har 
Sundsvalls kommun lyft frågan om möjligheten att i projekteringen 
även utreda möjligheterna för en tågstation i Njurundabommen, vilket 
ligger i linje med MRP uppdraget SAM 8c ”Kollektivtrafik – pendeltåg 
från kommundel”. Projekteringen kommer att pågå 2012-2014, 
planerad byggstart är 2015. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-03-22, § 28 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 
• Stationslokaliseringar för lokal tågtrafik, Länsstyrelsen 

Västernorrland, rapport 2011:22 
 
– – – – 
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KS-2012-00136 
 

§ 84 Förlängd tid för inlämning avseende kart-
läggning av samtliga minoriteters behov i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga tidsfristen för redovisning av kartläggningen om 

nationella minoriteters behov till september 2012. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19 § 326 att nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration ska kartlägga samtliga 
minoriteters behov i Sundsvall. Uppdraget skall enligt fullmäktige-
beslut redovisas till kommunstyrelsen i april 2012. Nu önskar nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration mer tid för att 
genomföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 18 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-08 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-01-25, § 8 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-01-20 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 326 
 
– – – – 
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KS-2010-00107 
 

§ 85 Återrapportering av uppdrag med anledning 
av motion (FP) Etablera KomTek i Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen från barn- och utbildnings-

nämnden. 

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion daterad 2010-02-22 att 
kommunfullmäktige ska uppdra till barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) att etablera en kommunal entreprenörskapsskola (KomTek) i 
Sundsvall. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2010 att 
uppdra till BUN att utreda de finansiella och organisatoriska förut-
sättningarna för etablering av KomTek, samt återkomma till kommun-
fullmäktige i frågan våren 2011. BUN har nu genomfört utredningen. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 22 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-10 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2011-12-21, § 199 
• Barn- och utbildnings skrivelse, 2011-12-13 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-10-25, § 841 
 
– – – – 
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KS-2012-00084 
 

§ 86 Byte av konstgräsmatta på Westhagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ianspråkta 4 mnkr från investeringsbudgeten för verksamhets 

anpassningar för byte av konstgräsmatta på Westhagen. 

Bakgrund 
Service- och teknik, fastighetsavdelningen, planerar byte av konstgräs-
mattan på Westhagens fotbollsplan. Bytet planeras ske under juli 
månad 2012. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-03-22, § 26 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-23 
 
– – – – 
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KS-2012-00211 
 

§ 87 Internlån för koncernstabens inköp av 
konsulttjänster för att utveckla nya webb-
kartan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om ett internlån på 700 tkr för inköp av konsulttjänster 

för att utveckla nya webbkartan. 

Bakgrund 
För att finansiera utvecklingen av nya webbkartan så att gamla webb-
kartan kan avvecklas och spara ca 200 tkr/år behöver koncernstaben 
ansöka om internlån på 700 tkr. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 17 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-24 
• PM – Komplettering angående internlån för koncernstabens inköp 

av konsulttjänster för att utveckla nya webbkartor, 2012-03-23 
 
– – – – 
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KS-2012-00089 
 

§ 88 Beslutsattestanter 2012 inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde – service 
och teknik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogade attestförteckningar för service- och teknik 

gällande år 2012, enligt bilaga 1-3; samt 
  
att delegera till direktören för service- och teknik att besluta om 

löpande förändringar under verksamhetsåret. 

Bakgrund 
Ärendet avser beslut om attestförteckningar för service- och teknik 
gällande år 2012. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-03-22, § 30 
• Koncernstabens skrivelse med bilagor 1-3, 2012-02-24 
 
– – – – 
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KS-2012-00058 
 

§ 89 Utvärdering av kommunstyrelsens utskotts-
arbete 2011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga utvärderingen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-05 § 396 att koncernstaben åter-
kommer till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2012 med en ut-
värdering av utskottens arbete och förslag till arbetsfördelning. 
 
Förslaget till arbetsfördelning återfinns i ärendet KS-2011-00998. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-09 
• Rapport ”Utvärdering av kommunstyrelsens utskottsarbete 2011” 

med bilaga ”Kommunstyrelsens utskott – redovisning av ärenden 
2011, daterad 2012-02-08 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 396 
 
– – – – 
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KS-2011-00998 
 

§ 90 Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens 
utskott 2012-2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till arbetsfördelning mellan 

kommunstyrelsens utskott 2012-2014 daterat 2012-03-12,  
  
att arbetsfördelningen gäller från och med 2012-04-02 och fram till 

dess att kommunstyrelsen beslutar om en ny arbetsfördelning, 
  
att tidigare beslutad arbetsfördelning upphör at gälla, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att se över kommunstyrelsens dele-

gationsordning. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 793 att inrätta ett tredje 
utskott under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade därefter, 
2010-12-06 § 36, om arbetsfördelningen mellan utskotten. I samband 
med beslutet om utskottens arbetsfördelning beslutade kommun-
styrelsen även att denna nya arbetsfördelning ska ses över inför verk-
samhetsåret 2012. Dessutom beslutade finans- och näringslivsutskottet 
2011-10-25, § 211 att uppdra till koncernstaben att återkomma med för-
slag till revidering av dokumentet ”Arbetsfördelning mellan kommun-
styrelsens utskott 2011-2014”. 

Överläggning 
Leif Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Kim G Ottosson (V), att 
ansvaret för att bereda flyg- och hamnfrågor flyttas till infrastruktur- 
och serviceutskottet. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Leif Nilssons (S) och Kim G Ottossons 
(V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) förslag. 
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Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund 
(S), Leif Nilsson (S), Christina Nordenö (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, daterad 2012-03-09 
• Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2012-2014, 

förslag 2012-03-12 
• Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014, 

antagen av kommunstyrelsen 2011-12-06, § 36 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 396 
 
– – – – 
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KS-2011-00848 
 

§ 91 Motion (SD) om att inrätta en brottspreven-
tionsenhet i Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har, 2011-09-26, inkommit med en motion med 
förslaget att inrätta en brottspreventionsenhet i Sundsvalls kommun. 
Koncernstaben anser i och med den överenskommelse som Sundsvalls 
kommun tecknat med Sundsvalls närpolisområde kring brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbete, samt det övriga trygghets-
arbetet som kommunen redan gör, att motionen kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 19 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-13 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-12-14, § 152 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-11-25 
• Motion (SD) om att inrätta en brottspreventionsenhet i Sundsvalls 

kommun, inkommen 2011-10-07 
 
– – – – 
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KS-2011-00810 
 

§ 92 Motion (V) om hastighetsbegränsningar i 
Granloholm 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete 

med kommunövergripande hastighetsöversyn. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion, daterad 2011-09-27, yrkat på att: 

• Sänka hastigheten till 30 km/h utanför skolor och förskolor i 
Granloholm 

• Sänka hastigheten till 50 km/h på hela den del av 
Granloholmsleden som idag är 70 km/h 

• Se över hastighetsnivåerna runt kommunens förskolor/skolor så 
att de harmoniserar med Trafikverkets skrift ”Rätt fart i staden”. 

 
Koncernstaben anser i och med pågående arbete med hastighetsöver-
synen att motionen kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 20 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-11-16, § 302 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-10-25, reviderad 

2011-11-02 
• Motion (V) om hastighetsbegränsningar i Granloholm, inkommen 

2011-09-27 
 
– – – – 
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KS-2011-00823 
 

§ 93 Motion (V) om alla barns rätt till skolgång 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt  
  
att finansieringen av undervisningen för papperslösa och gömda 

barn ska ske inom barn och utbildningsnämndens befintliga 
budgetram. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet inkom 2011-10-04 med en motion om alla barns rätt till 
skolgång, med fokus på papperslösa och gömda barn. I motionen yrkar 
Vänsterpartiet på att Sundsvalls kommun ska införa likvärdig rätt till 
utbildning i Sundsvalls kommunala skolor för alla barn. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 21 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-17 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-02-01, § 7 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2012-01-05 
• Motion (V) om alla barns rätt till skolgång, inkommen 2011-10-04 
 
– – – – 
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KS-2012-00218 
 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Hans Brynielsson (KD), Kontorsvägen 15, 862 34 

Kvissleby, som ny representant i arbetsgruppen efter MariAnne 
Andersson (MP). 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-11 § 1042 utse en tvärpolitisk 
arbetsgrupp för översyn av Sundsvalls kommuns alkoholpolitiska rikt-
linjer. 
 
MariAnne Andersson (MP) har avsagt sig uppdraget som representant i 
arbetsgruppen, vilket innebär att ny representant måste utses av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-02-27, § 41 
 
– – – – 
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§ 95 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut 
 
• Protokoll från kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 20 mars 2012 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 20 mars 2012 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 22 mars 2012 
 

• Service och teknik (upphandling) ramavtal: 
o Ramavtal Kaffeautomater (KS-2011-00440) 
o Ramavtal Sandningssand (KS-2011-00441) 
o Ramavtal Glasmästeriarbeten (KS-2011-00887) 
o Ramavtal Friskvård 2012, dnr UH-11-23 (KS-2011-01070) 
o Ramavtal – Möbler för offentlig miljö, vård och omsorg, dnr 

UH-11-29 (KS-2012-00157) 
o Ramavtal – Vanguardkonsulter, dnr UH-2011-115  

(KS-2012-00158) 
o Ramavtal – IT-hårdvara, dnr UH-11-07 (KS-2012-00159) 
o Ramavtal – Konsulter, dnr UH-11-4 (KS-2012-00160) 
o Ramavtal – Tekniska konsulter 2011, dnr UH-10-71  

(KS-2012-00161) 
o Ramavtal – Klient- och programdistributionssystem,  

dnr UH-11-30 (KS-2012-00162) 
o Ramavtal Print som tjänst, dnr UH-2011-90 (KS-2012-00195) 
o Ramavtal Byggnadsmaterial, dnr UH-2011-96 (KS-2012-00277) 
 

• Yttrande angående ansökningar om bygdeavgiftsmedel från 
Ljungan och Indalsälven i Sundsvalls kommun våren 2012  
(KS-2012-00235) 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 62 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
• Begäran om utlämnande av handling (KS-2012-00228) 
 
• Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, revisionstjänster för 

verksamhetsåret 2011 (KS-2012-00167) 
 
• Service och tekniks beslut 2012-03-06 om komplettering/ändring av 

attestförteckning på drift- och investeringskonton för 2012  
(KS-2012-00022) 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-04-02 63 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00009 
 

§ 96 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Länsstyrelsens protokoll den 22 februari 2012 om inspektion enligt 

20 § förmynderskapsförordningen hos Överförmyndarnämnden i 
Sundsvalls kommun den 8 november 2011 (KS-2012-00241) 

 
• Styrelseprotokoll: 

o AB Stuvaren i Sundsvall AB, 2012-02-15 
o Mitthem AB, 2012-02-10 
o Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU), 

2012-02-15 
o Sundsvall Parkera AB, 2012-02-15 
o Östermalm 1:4 i Sundsvall, 2012-02-15 
o Sundsvall Vatten AB (SVAB), 2012-02-23 
o MittSverige Vatten AB (MSVAB), 2012-02-23 

 
• Sveriges kommuner och landsting 

o Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik 
för god kvalitet inom socialtjänsten 

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

 
– – – – 
 

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