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Tid Kl. 14.00–15.50 
Ajournering Kl. 14.45–15.05 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
João Pinheiro (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) - Niklas Säwén (S) 403–430 
Christiane Rüdiger (V) - Hans Zetterkvist (V) 403–430 
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) X   
Jörgen Berglund (M) X, §§ 403–404 Elin Nilsson (M) 405–430 
Alicja Kapica (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Maria Algotsson (MP) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X 403–430  
Lisa Lööf (S) X   
Leif Nilsson (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X 403–430  
Isabelle Mixter (V) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Elin Nilsson (M) X 405–430  
Habib Effati (M) X   
Berivan Mohammed (L) X, 403–405   
Angel Villaverde (MP) X   
Sören Ödmark (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   
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Övriga närvarande    
Lennart Andersson t.f. kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Maud Viklander controller  
Beatrice Fredriksson kommunjurist §§ 403–408, 419–430 
Ida Sundberg kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  
Magnus Lundberg projektchef Trafikverket § 403 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 404 
Helén Lundahl samhällsutvecklingschef § 405 
Sofie Eriksson miljöstrateg § 405 

 

Protokollet omfattar §§ 403–430 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Alicja Kapica 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
Ida Sundberg 
Sekreterare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2015-12-07 2015-12-09 2015-12-10 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2016-01-07 2015-12-10 – 2015-12-31 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
Till justerare utses Alicja Kapica med Martin Klausen som ersättare. 
 
_ _ _ _ 
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Dagordning 
Det noteras att ärende nummer 2 på dagordningen ”Aktuellt från 
koncernstaben” utgår. 
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§ 403  Information från Trafikverket om 
Sundsvallsbron 
(KS-2015-00917) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Bakgrund 
Till dagens sammanträde har Trafikverket bjudits in för att informera 
om projektet E4 Sundsvall och Sundsvallsbron. Kommunstyrelsen får 
en lägesrapport om projektet samt information om de åtgärder som 
ska vidtas för att förhindra rostangreppet på Sundsvallsbron. 
 
_ _ _ _ 
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§ 404  Redovisning av socialnämndens konkreta 
handlingsplan 
(KS-2015-00070) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendet 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 
2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband 
med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills 
vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet 
och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens 
ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits.  
Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets 
sammanträde den 29 oktober 2013 till att redovisningen från 
socialnämndens ordförande enbart ska ske vid varje sammanträde 
med kommunstyrelsen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 405  Uppföljning av RIKARE 
(KS-2015-00918) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendet  
RIKARE är Sundsvalls kommuns strategi för hållbar tillväxt med 
målbilden att Sundsvall år 2021 har en ökad konkurrenskraft, 
förnyelse och hållbar utveckling. Strategin följs upp med hjälp av ett 
antal nyckeltal på samhällsnivå. RIKARE följdes tidigare upp i 
Livsmiljöanalysen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 att 
inte producera Livsmiljöanalysen 2015. I och med det beslutade 
kommunstyrelsen 2015-05-11 § 241 att uppdra till koncernstaben att 
återkomma med uppföljning av RIKARE under hösten 2015. 

 
Vid dagens sammanträde får kommunstyrelsen information om vilka 
nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen och sannolik-
heten för att målen nås till år 2021. 
 
_ _ _ _ 
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§ 406  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2015-00017) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendet 
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att 
informera om aktuella händelser inom politiken. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommunstyrelsens ordförande 
om kommunsamarbetet Sundsvallsregionens verksamhetsplan för 
2016.  
 
_ _ _ _ 
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§ 407  Mål och resursplan 2016 för 
kommunstyrelsen 
(KS-2015-00727-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till Mål och resursplan 2016 för 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslaget behandlar den ettåriga mål och resursplanen för 
kommunstyrelsens verksamhet, även kallad ”MRP-ettan”. Den 
innehåller den övergripande planeringen för nämndens verksamhet 
inom sina tre förvaltningar; koncernstaben, service och teknik samt 
servicecenter. 
 
Förslaget innehåller nedbrytning av kommunfullmäktiges mål för 
prioriterade områden och processer till nämndens nivå. Förslaget 
innehåller också förslag på budget för 2016 och planer för det 
fortsatta arbetet med MRP-uppdragen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) 
yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Vidare 
önskar de få lämna en protokollsanteckning, vilket ordföranden 
godkänner. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till infrastuktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens förslag. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkomer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 
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Protokollanteckning 
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och Liza-
Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi konstaterar att kommunfullmäktige har fastställt en annan 
budget än den vi lämnat in som vårt förslag till beslut. Detta ärende 
är därför ett fullföljande av kommunfullmäktiges beslut. Därför 
kommer vi att rösta för förslaget men vi vill till protokollet få 
antecknat att vi därmed inte har ändrat vår syn på vilket 
budgetförslag vi menar bäst utvecklar Sundsvall.” 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-11-17 §143 
• Koncernstabens skrivelse 
• Mål och resursplan för kommunstyrelsen 2016 
 
_ _ _ _ 
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§ 408  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och dess utskott 2016 med plan för 2017 
 (KS-2015-00676-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
2016: 
11 januari, 15 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni,  
12 september, 17 oktober, 14 november och 5 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och näringslivs-
utskottet 2016: 
26 januari, 23 februari, 26 februari, 7 mars, 22 mars, 26 april, 24 maj, 
7 juni, 21 juni, 30 augusti, 20 september, 4 oktober, 10 oktober,  
18 oktober, 1 november, 22 november och 20 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och utvecklings-
utskottet 2016: 
26 januari, 23 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 
4 oktober, 1 november, 22 november och 20 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och 
serviceutskottet 2016: 
19 januari, 16 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 23 augusti, 
20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen 2017: 
16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni,  
11 september, 16 oktober, 13 november och 4 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och 
näringslivsutskottet 2017: 
24 januari, 21 februari, 4 mars, 21 mars, 18 april, 26 april, 23 maj,  
3 juni, 20 juni, 22 augusti, 26 september, 3 oktober, 7 oktober,  
24 oktober, 14 november och 19 december, 
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att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och 
utvecklingsutskottet 2017: 
24 januari, 21 februari, 21 mars, 26 april, 23 maj, 20 juni, 22 augusti, 
3 oktober, 24 oktober, 14 november och 19 december, 

 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
infrastruktur- och serviceutskottet 2017: 
17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 15 augusti, 
26 september, 17 oktober, 7 november och 12 december, 

 
att kommunstyrelsens, och finans- och näringslivsutskottets 
sammanträden 26 januari, 23 februari, 26 februari, 22 mars, 26 april, 
24 maj, 21 juni, 30 augusti, 20 september, 4 oktober, 18 oktober,  
1 november, 22 november och 20 december förläggs till klockan 
14.00 på sammanträdesdagarna, 

 
att finans- och näringslivsutskottets sammanträden den 7 mars, 7 juni 
och 10 oktober 2016 förläggs till klockan 09.00 på sammanträdes-
dagarna, samt 

 
att plan- och utvecklingsutskottets samt infrastruktur- och service-
utskottets sammanträden förläggs till 09.00 på sammanträdesdagarna.  

Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess utskott 2016 med plan för 2017. Ett 
tekniskt fel innebar att kommunstyrelsens beslut 2015-10-12 2 om 
vissa sammanträdesdagar behöver korrigeras. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
 

                                                 
2 Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 347 
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§ 409  Kommunstyrelsens tema 2016 
(KS-2015-00708-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ha teman under förmiddagar på ordinarie sammansträdesdagar för 
kommunstyrelsen under 2016, 
 
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att fastställa teman för 
2016, 
 
att kommunstyrelsen ska informeras om vilka teman som fastställts 

Ärendet 
Då kommunstyrelsens sista tema för 2015 äger rum i december 
behöver en ny plan för 2016 års teman upprättas. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar att andra att-satsen ändras enligt följande: 
 
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att fastställa teman 
för 2016 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag med Bodil Hansson (S) förslag till ändring. 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00708-2  
 
_ _ _ _ 
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§ 410  Rapport avseende intern kontroll 2015 för 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar 
 (KS-2015-00666-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2015 års interna kontroll gällande 
uppsiktsplikten, 
 
att punkterna ”Personalekonomi”, ”Utvärdering av IT-system” och 
”Följsamhet mot fattade beslut” överförs till 2016 års 
internkontrollplan, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunens revisorer. 

Ärendet 
Koncernstaben inklusive service och teknik har, i enlighet med det av 
fullmäktige fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens 
interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens 
ansvarsområde.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 §222 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Rapport från förvaltningschefen gällande 
uppsiktsplikten 

o Bilaga 2 – Internkontrollplan gällande kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

o Bilaga 3 – Kontrollrapport gällande personalekonomi och 
arbetsmiljö 

o Bilaga 4 – Kontrollrapport gällande utvärdering av IT-system 
o Bilaga 5 – Kontrollrapport gällande efterlevnad av beslut 

  
_ _ _ _ 
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§ 411  Rapport avseende 2015 års intern kontroll 
för service och teknik 
 (KS-2015-00790-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2015 års intern kontroll, 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 
kontroll, 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 

Ärendet 
Koncernstaben, service och teknik har, i enlighet med det av 
kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet (med 
tillhörande tillämpningsanvisningar) och kommunstyrelsens interna 
kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde avseende service och teknik. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-11-17 §142 
• Koncernstabens skrivelse 
• Intern kontrollplan 2015 för service och teknik 
• Intern kontrollplan 2015 för service och teknik – slutrapportering, 

2015-10-27 
• Rapportering av intern kontroll för service och teknik,  

2015-10-27 
• Kontrollrapport 1–6 
• Självdeklaration beträffande intern kontroll, 2015-10-27 
• Service och tekniks avvikelser mot externa tillsynsmyndigheter 

2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 412  Rapport avseende 2015 års intern kontroll 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde, 
koncernstaben 
 (KS-2015-00667-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2015 års intern kontroll, 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 
kontroll, 
 
att punkterna inventarieförteckning och fakturahantering är stående 
punkter och överförs till 2016 års internkontrollplan, 
 
att punkterna ”Beslut tas enligt delegationsordning” och ”Back-up 
för nyckelpositioner” överförs till 2016 års internkontrollplan, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 

Ärendet 
Koncernstaben har i enlighet med det av fullmäktige fastställda 
internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna kontrollplan, 
följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-11-17, §141 
• Koncernstabens skrivelse 
• Intern kontrollplan 2015 för koncernstaben 
• Rapportering av intern kontroll för koncernstaben, 2015-10-16 
• Självdeklaration beträffande intern kontroll 
• Kontrollrapport – Back-up för nyckelpositioner 
• Kontrollrapport – Beslut tas enligt delegationsordning 
• Kontrollrapport – Fakturahantering 
• Kontrollrapport – Inventarieförteckning 
 
_ _ _ _ 
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§ 413  Slutredovisning MRP-uppdrag VHT 1, 2015 – 
Servicecenter 
 (KS-2015-00831-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisning av MRP-uppdrag VHT 2015:1  
Servicecenter, samt 
 
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla service-
centerkonceptet i Sundsvalls kommunkoncern. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26, § 152, om att inrätta ett 
servicecenter för Sundsvalls kommun. Ärendet rör slutrapportering 
av Servicecenterprojektet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 §224 
• Koncernstabens skrivelse 
• Slutrapport Servicecenterprojektet, 2015-09-04 
 
_ _ _ _ 
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§ 414  Översyn av organisation för intern service 
samt investeringsprocessen 
 (KS-2015-00845-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncernstaben får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur 
verksamheterna inom service och teknik ska samorganiseras med och 
integreras i servicecenter, 
 
att uppdra till koncernstaben att göra en översyn av 
investeringsprocessen och dess organisation. 

Ärendet 
Plan- och utvecklingsutskottets ordförande föreslår att koncernstaben 
ska få i uppdrag att göra en översyn av investeringsprocessen samt 
hur service och tekniks verksamheter ska kunna samorganiseras med 
och integreras i servicecenter. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-11-24 §72 
• Förslag från plan- och utvecklingsutskottets ordförande 
 
_ _ _ _ 
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§ 415  Svar på revisionsrapport "Hantering av 
allmänna handlingar" och handlingsplan för 
uppföljning av granskningsresultatet 
 (KS-2015-00783-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 
2015-10-29 till kommunrevisionen som svar på revisionsrapport 
Hantering av allmänna handlingar daterad 2015-10-09, 
 
att koncernstaben ska ta fram en handlingsplan för hantering av de 
rekommendationer som riktats till kommunstyrelsen i Hantering av 
allmänna handlingar daterad 2015-10-09, 
 
att handlingsplanen enligt att-sats 2 ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i juni 2016. 

Ärendet 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens och övriga nämnders hantering av allmänna 
handlingar. Resultatet av granskningen presenteras i en 
revisionsrapport. Kommunstyrelsen ska nu yttra sig över 
granskningsresultatet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-11-17 §146 
• Koncernstabens skrivelse 
• PwC:s revisionsrapport ”Hantering av allmänna handlingar”, 

2015-10 
 
_ _ _ _ 
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§ 416  Ombud för kommunstyrelsen enligt 
rättegångsbalken 
 (KS-2015-00807-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att förordna kommunjurist Ulf Bergsten, eller den han sätter i sitt 
ställe, att vara ombud för Sundsvalls kommun inom 
kommunstyrelsens förvaltningsområde för perioden 2015-12-07 till 
2016-08-12 med behörighet som anges i 12 kap 14 § 
rättegångsbalken, varvid utdrag av detta protokoll ska tjäna som 
fullmakt. 

Ärendet 
Enligt rättegångsbalkens regler får parts talan föras genom ombud. 
Kommunens ombud behöver kunna visa en fullmakt för att styrka 
behörigheten att företräda kommunen vid domstolar och liknande. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 §231 
• Koncernstabens skrivelse 

 
_ _ _ _ 
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§ 417  Återrapportering av avtal om överlåtande av 
patientnämndsverksamhet till Landstinget 
Västernorrland 
 (KS-2015-00695-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att reviderat avtal med landstinget tecknas senast från den 1 januari 
2016 varigenom Landstinget Västernorrland åläggs en kvartalsvis 
återrapporteringsskyldighet med avseende på i patientnämnden 
behandlade klagomål riktade mot kommunen som vårdgivare  

Ärendet 
Återrapportering avseende avtalet som reglerar de åtaganden som 
följer med den till Landstinget Västernorrland överlåtna 
patientnämndsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-11-24 §70 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 418  Flytt av Tivoliverkets slamhantering och 
biogasproduktion 
 (KS-2014-00965-14) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fördjupa utredningen om att 
flytta Tivoliverkets rötanläggning med dels en LBE-utredning (lag 
om brandfarliga och explosiva varor) och dels en förprojektering av 
Tivoliverkets bergsalternativ,  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att genomföra en utredning av 
alternativet att bygga in rötanläggningen i en byggnad som kan 
inrymma ett parkeringshus på Norra Kajen,  
 
att den slutliga kostnadsfördelningen mellan vatten- respektive 
skattekollektivet samt Norra Kajen Exploatering AB för de båda 
alternativen ska ingå i återrapporten, 
 
att Sundsvall Vatten AB finansierar den fördjupade utredningen samt 
 
att uppdragen ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i 
november 2016.  

Ärendet 
Ärendet är en återrapport av utredning gällande flytt av Tivoliverkets 
slamhantering och biogasproduktion samt förslag att fortsätta utreda 
två alternativ för att åstadkomma en risk- och luktfri miljö inom 
Norra Kajen. 

Överläggning 
Maria Algotsson (MP) yrkar avslag på första, andra och femte att-
satsen i plan- och utvecklingsutskottets förslag och bifall till följande: 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad utredning 
med fokus på samordnad hantering och biogasproduktion av 
matavfall och avloppsslam, av de förslagna alternativen samt 
parkeringshusalternativet 
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att den slutliga kostnadsfördelningen mellan vatten- respektive 
skattekollektivet samt Norra Kajen Exploatering AB för de båda 
alternativen ska ingå i återrapporten, 
 
att Sundsvall Vatten AB finansierar den fördjupade utredningen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag och dels Maria Algotssons (MP) förslag. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag om bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Maria Algotsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-11-24 §69 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-10-30 § 166 
• SWECO:s utredning, 2015-11-02 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande över utredning, 2015-10-05 
 
_ _ _ _ 
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§ 419  Sundsvalls kommuns yttrande över regional 
transportplan för Västernorrlands län hösten 2015 
 (KS-2015-00760-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till yttrande, daterat 2015-10-30, som 
sitt eget, samt 
 
att som bilagor till yttrandet lägga stadsbyggnadsnämndens protokoll 
och tjänsteskrivelse med kartbilagor. 

Ärendet 
Länsstyrelsen har upprättat en regional transportplan för 
Västernorrlands län för perioden 2014–2025. Sundsvalls kommun har 
tidigare lämnat underlag till planen samt även remissyttrande i 
samrådsskedet. Länsstyrelsen erbjuder en gång per år kommunerna 
att lämna nya inspel till planen vilket Sundsvalls kommun gjorde 
hösten 2014. Under vecka 40–48 2015 erbjuds kommunerna i länet 
att lämna nya inspel till transportplanen. De nya inspelen ska vara 
länsstyrelsen tillhanda senast den 27 november 2015.  
 
För kommunens yttrande har koncernstaben inhämtat synpunkter från 
Stadsbyggnadsnämnden samt i denna skrivelse även lyft frågor som 
ligger på kommunstyrelsens ansvar. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och 
Maria Algotsson (MP) yrkar att Sundsvalls kommuns yttrande, 
daterat 2015-10-30, kompletteras med att även en gång- och cykelväg 
mellan Vindhem och Bullås på Alnö ska prioriteras. 
   
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Liza-
Maria Norlin (KD) med fleras förslag till komplettering och dels 
Bodil Hanssons (S) förslag om bifall till plan- och utvecklings-
utskottets förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag.  
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Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och 
Maria Algotsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-11-24 §71 
• Koncernstabens skrivelse 
• Sundsvalls kommuns yttrande, 2015-10-30 
• Karta över busshållplatser 
• Karta över gång- och cykelvägar 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-11-18, § 167 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 420  Nordichallen, takåtgärder – ansökan om 
internlån 
 (KS-2015-00579-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till projektchef Björn 
Storgärd vid koncernstaben, service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om antagande av koncernstaben, service och 
tekniks förslag till långsiktig lösning med en domelösning över 
Nordichallen samt beslut om internlån i syfte att genomföra en 
domelösning till Nordichallen. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-11-17 §145 
• Koncernstabens skrivelse 

o Service och tekniks rapport om Nordichallen – Gärdehov, 
2014-11-15, reviderad 2015-09-21 

o Skiss över fackverk 
o Skiss över dome 

 
_ _ _ _ 
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§ 421  Hantering av byggnader på exproprierade 
fastigheter i Korsta/Petersvik 
 (KS-2015-00768-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ansvar som fastighetsägare/-förvaltare överförs från 
kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden med avseende på 
fastigheterna Korsta 7:40-42, 7:44, 7:45-46, 7:47 och 7:63, 
 
att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, som ett led i sitt 
åtagande att utrymma exploateringsområdet Tunadal – Korsta – 
Ortviken, snarast möjligt söka försälja de byggnader som är belägna 
på nämnda fastigheter, byggnaderna på 7:63 undantagna, 
 
att erbjudandet om förvärv av byggnaderna, på grund av ärendets 
mycket speciella omständigheter, primärt ska riktas till tidigare ägare 
av fastigheterna, och då till ett pris som motsvarar av domstolen 
beslutad löseskilling för desamma, reducerat med de kostnader 
kommunen skulle haft för att riva byggnaderna,   
 
att i nästa led erbjuda marknaden att förvärva byggnaderna för det 
fall tidigare ägare av fastigheterna tackar nej till kommunens 
erbjudande inom en period om 2 månader från detta besluts 
lagakraftträdande, samt 
 
att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förvalta samt skydda 
dessa byggnader på sådant sätt att byggnadernas värdeminskning kan 
hållas till ett minimum.  

Ärendet 
Beslut avseende fastighetsägaransvaret för, samt hantering av de 
byggnader som är belägna på, av kommunen exproprierade 
fastigheter i Korsta/Petersvik. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-11-24 §68 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 422  Reviderad avsiktsförklaring avseende 
Sundsvall Logistikpark mellan Stadsbacken AB, 
Sundsvall Logistikpark AB och SCA Forest 
Products AB 
 (KS-2015-00824-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till avsiktsförklaring betecknad 
”Avsiktsförklaring – Genomförande av Sundsvalls Logistikpark”, 
inkluderat dess bilagor, daterat 2015-10-12, mellan parterna 
Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB samt SCA Forest 
Products AB, samt 
 
att uppdra till företrädare för Stadsbacken AB och Sundsvalls 
Logistikpark AB att underteckna nämnda avsiktsförklaring. 

Ärendet 
Projektet att anordna ny logistikpark i Sundsvall regleras av flera 
olika styrdokument. Bland annat finns en avsiktsförklaring mellan 
samarbetsparterna Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och 
SCA Forest Products AB. Avsiktsförklaringen löper ut den 31 
december 2015. Sundsvall Logistikpark AB har mot denna bakgrund 
lagt fram ett förslag till reviderad avsiktsförklaring som föreslås gälla 
till och med den 31 december 2017. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels sitt 
eget förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 §223 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2015-10-30 § 168 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 
• Logistikparken AB:s protokoll 2015-10-16 § 104 
• Logistikparken AB:s skrivelse 
• Förslag till avsiktsförklaring, 2015-10-12 
• Nu gällande avsiktsförklaring, 2013 
 
_ _ _ _ 
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§ 423  Särskilda boenden – medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00848-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Magnus Fridell, chef för 
Drakfastigheter, koncernstaben, service och teknik, 
 
att återta kommunstyrelsens beslut 2015-02-09, §§ 124–126 vad 
avser attesträtter, samt 
 
att attesträtten för tidigare beviljade medel för särskilt boende på 
Norra Kajen, Heffnersgården och Granlunda, ges till Magnus Fridell, 
chef för Drakfastigheter, koncernstaben, service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att ge koncernstaben, service och teknik, rätt att 
ianspråkta medel från investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter för att hantera kostnadsökningar i 
byggnationer för särskilda boenden vid Norra Kajen, Heffnersgården 
och Granlunda. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-11-17 §149 
• Koncernstabens skrivelse 
 

_ _ _ _ 
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§ 424  Överlåtelse av del av fastigheterna Birsta 
2:1 och Målås 3:19 
 (KS-2015-00812-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överlåta del av fastigheterna Birsta 2:1 och Målås 3:19 om ca 
36 947 m2 till Berners Tunga Fordon AB, (556648-0983) för en 
köpeskilling om 7 020 000 kronor, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av 
fastigheterna Birsta 2:1 och Målås 3:19 till Berners Tunga Fordon 
AB. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 § 227 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 142 
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 
• Köpebrev, undertecknat 
• Köpeavtal, undertecknat 
• Karta över området 
 
_ _ _ _ 
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§ 425  Utökning av anslag till 
Överförmyndarnämnden Mitt 
 (KS-2015-00785-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna kostnadsökningen 2016 på 1 440 000 kronor för 
Sundsvalls del av verksamheten i Överförmyndarnämnden Mitt, 
 
att finansiering sker med redan reserverat anslag i beslutet om MRP 
för 2016 med plan för 2017-2018. 

Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt föreslår att nämndens budget utökas 
från och med 2016 med medel motsvarande tre heltidstjänster samt 
ökade kostnader för lokaler. Andelen för Sundsvalls kommun 
beräknas till 1,44 mnkr. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 § 226 
• Koncernstabens skrivelse 
• Budgetäskande för 2016–2018 från överförmyndarnämnden 
 
_ _ _ _ 
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§ 426  Delägarskap för Timrå kommun i ServaNet 
AB 
 (KS-2015-00825-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att Timrå kommun blir ny delägare i ServaNet AB, 
 
att fastställa aktieägaravtal mellan Sundsvall Elnät AB, Härnösand 
Energi & Miljö AB, Ånge kommun, Bergs Tingslags Elektriska AB, 
Ragunda kommun, Strömsunds kommun och Timrå kommun enligt 
Stadsbacken AB: s förslag daterat 2015-10-30,  
 
att ServaNet AB ska nyemittera 250 aktier á 1 000 kr och att Timrå 
kommun ska förvärva dem till en kostnad av 850 000 kr, 
 
att fastställa bolagsordning för ServaNet AB enligt Stadsbacken  
AB:s förslag daterat 2015-10-30 med de tillägg och ändringar som 
föreslås av koncernstaben, samt 
 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att kommunfull-
mäktige i Härnösand, Ånge, Berg, Ragunda, Strömsund fattar beslut 
med motsvarande innebörd.  

Ärendet 
Stadsbacken AB har överlämnat till kommunfullmäktige att ta 
ställning till att delägarkretsen i ServaNet AB utökas med Timrå 
kommun. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 §230 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-10-30 § 167 
• Stadsbacken AB skrivelse 
• Sundsvall Energi AB:s protokoll, 2015-10-01 § 8 
• Sundsvall Elnät AB:s protokoll, 2015-10-01 §§ 1–2 
• ServaNet AB:s protokoll, 2015-09-29 §§ 1–9 
• ServaNet AB:s skrivelse, 2015-10-14 
• Förslag till aktieägaravtal, 2015-09-22 
• Förslag till bolagsordning för ServaNet AB, 2015-10-01 
 
_ _ _ _ 
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§ 427  Ansökan om verksamhetsmedel till Design i 
Västernorrland Ideell förening 
 (KS-2015-00757-3) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till styrelsen för den ideella föreningen Design i Västernorrland 
välja en ledamot från Sundsvalls kommun för perioden fram till 
föreningens årsstämma 2018, samt 
 
att Design i Västernorrland ideell förening återkommer till 
kommunstyrelsen med en lägesrapport om arbetet i juni 2017. 

Ärendet 
Design i Västernorrland har med anledning av ett samverkansavtal 
går ut ansökt om en ny avtalsperiod för tre år med ett anslag på 200 
000 kronor per år. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag samt till följande att-sats: 
 
att  Design i Västernorrland ideell förening återkommer till 
kommunstyrelsen med en lägesrapport om arbetet i juni 2017. 
 
Ordföranden yrkar bifall till Stefan Falks (L) förslag. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är 
Stefan Falks (L) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 §229 
• Koncernstabens skrivelse 
• Ansökan om verksamhetsmedel, 2015-06-16 
• Årsredovisning 2013–2014 för Design i Västernorrland ideell 

förening 
• Stadgar för Design i Västernorrland Ideell förening 
• Viktiga komponenter – Design i Västernorrland ideell förening 
 
_ _ _ _ 
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§ 428  Motion (MP) om återanvändning/återbruk av 
kommunens möbler och andra saker i 
kommunens verksamhet 
 (KS-2015-00327-4) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad, samt 
 
att ge uppdraget till socialnämnden att utreda hur 
återanvändning/återbruk av kommunens möbler kan införas. 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
fullmäktige ska ”ge uppdrag till koncernstaben att utreda hur 
återanvändning/återbruk av kommunens möbler kan införas”. 

Överläggning 
Maria Algotsson (MP), Liza-Maria Norlin, Alicja Kapica (M) och 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsbergs (C) förslag och dels Maria Algotsson (MP) med fleras 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Forsbergs (C) förslag om 
bifall till infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation 
Maria Algotsson (MP), Liza-Maria Norlin, Alicja Kapica (M) och 
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-11-17 §147 
• Koncernstabens skrivelse 
• Motion (MP) om återanvändning av kommunens möbler 
 
_ _ _ _ 
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§ 429  Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

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

Delegationsbeslut 
 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 
o Finans- och näringslivsutskottet den 24 november §§  

220–221, 228–229 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 24 november 2015 § 67 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 17 november 2015  

§§ 144–145, 148–149 
 

• Delegationsbeslut om Bottniska korridoren – medfinansiering av 
projekt (KS-2015-00657) 

 
• Delegationsbeslut om Utveckla Destination Sundsvall – 

medfinansiering av projekt (KS-2015-00517) 
 

• Förvärv av fastigheten Sundsvall Österdälje 3:1 (KS-2015-00836) 
 

• Antagande av yttrande i Högsta Förvaltningsdomstolens mål nr 
180-15 om laglighetsprövning av kommunfullmäktige i 
Sundsvalls beslut den 30 september 2013 § 186 (KS-2015-00731) 

 
_ _ _ _ 
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§ 430  För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Reglemente för kommunstyrelsen, reviderad upplaga 

 
• Styrelseprotokoll: 

o Medelpads Räddningstjänstförbund 2015-09-24 §§ 27-45 
 

o Midlanda Fastigheter AB 2015-05-08 §§ 1-11 
o Midlanda Fastigheter AB 2015-05-08 §§ 1-13 
o Midlanda Flygplats AB 2015-10-20 §§ 1-11 
o Midlanda Flygplats AB 2015-10-16 §§ 1-13 

 
o Näringslivsbolaget AB 2015-11-05 §§ 38-45 
o Norra Kajen AB 2015-09-07 §§ 1-16 

 
o ServaNet AB 2015-09-29 §§ 1-9 

 
o Sundsvall Elnät AB 2015-09-21 §§ 1-10 

 
o Sundsvall Vatten AB 2015-10-30 §§ 41-44 

 
_ _ _ _ 
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