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Tid Kl. 14.00–15.20 
Ajournering Kl. 14.50–15.05 
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) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) X   
Jörgen Berglund (M) X   
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   
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   
Isabelle Mixter (V) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Elin Nilsson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Angel Villaverde (MP) -   
Sören Ödmark (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande    
Stefan Söderlund kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Mikael Ålund kommunjurist  
Ida Sundberg kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  

 

Protokollet omfattar §§ 50–104 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk   Martin Klausen 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
Ida Sundberg 
Sekreterare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-03-14 2016-03-16 2016-03-17 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2016-04-14 2016-03-17 – 2016-04-07 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
Till justerare utses Martin Klausen med Stefan Falk som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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Dagordning 
Det noteras att ärendet ”Val av representant till styrgruppen för 
bredbandsprojektet Dig. 2020 läggs som ärende nummer 53 på 
dagordningen”. 
 
_ _ _ _  
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§ 50  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2016-00005) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 

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

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om aktuella 
händelser inom barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnads-
kontoret, socialförvaltningen, miljökontoret och kultur- och 
fritidsförvaltningens verksamheter. 
 
_ _ _ _ 
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§ 51  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2016-00088) 
 

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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§ 52  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2016-00014) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 

Ärendet  
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att 
informera om aktuella händelser inom politiken. 

Överläggning  
Ingen information lämnades vid dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 53  Val av ledamot till Hållbarhetsrådet i 
Västernorrland 
(KS-2016-00128) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Maria Räfsbäck (L) till ledamot i Hållbarhetsrådet i 
Västernorrland. 

Ärendet 
Kommunförbundet Västernorrland styrelse beslutade 2015-12-10, § 
106 att skapa en politisk grupp för regionala hållbarhetsfrågor. 
Kommunerna i länet ska utse en ledamot från majoriteten och en 
ledamot från oppositionen som ska delta i Hållbarhetsrådet. 
 
Överläggning 
Stefan Falk (L) föreslår att Maria Räfsbäck (L) utses till ledamot i 
Hållbarhetsrådet i Västernorrland. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00128 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-02-15 § 30 
• Kommunförbundet Västernorrlands styrelseprotokoll,  

2015-12-10 § 106 
 
_ _ _ _ 
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§ 54  Val av representant till styrgruppen för 
infrastrukturprojektet Funktionella Mittstråket 
(KS-2016-00223) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Hans Forsberg (C till representant för infrastrukturprojektet 
Funktionella Mittstråket. 

Ärendet 
Funktionella Mittstråket är ett EU-finansierat projekt vars syfte är att 
utveckla transportinfrastrukturen (som investeringar i järnväg, väg 
samt gång- och cykelvägar) mellan Sundsvall och Åre. Projektet leds 
av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Länsstyrelsen 
Västernorrland, de sex kommunerna längs Mittstråket, Trafikverket, 
Region Jämtland Härjedalen och Landstinget i Västernorrland.  
 
Projektet ska återrapporteras till en styrgrupp bestående av 
representanter från Krokoms, Östersunds, Ånge och Sundsvalls 
kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket och Region 
Jämtland Härjedalen. Kommun-styrelsen föreslås därför utse en 
representant för Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) föreslår att Hans Forsberg (C) utses till 
representant för infrastrukturprojektet Funktionella Mittstråket. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00223 
• Länsstyrelsens inbjudan, 2015-12-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 55  Årsredovisning 2015 för kommunen och 
kommunkoncernen 
 (KS-2016-00026-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa årsredovisning 2015 för kommunen och 
kommunkoncernen, samt 
 
att överlämna årsredovisningen till revisorerna. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015 för kommunen och 
kommunkoncernen. 

Ärendet 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2015 för 
kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen 
uppgår till 33,2 miljoner kronor för kommunen och till 135,1 
miljoner kronor i den sammanställda redovisningen. Avstämningen 
mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i 
balans. Kommunen uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk 
hushållning. 

Överläggning 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till första och andra att-satsen i 
finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Maria Algotssons 
(MP) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Deltagande i beslut 
Maria Algotsson (MP) meddelar att återkommer i beslut om följande 
att-sats och att hon därmed inte deltar i dagens beslut. 
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att godkänna årsredovisningen för 2015 för kommunen och 
kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-03-07 § 22 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-29 
• Årsredovisning 2015 för kommunen och kommunkoncernen, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 14 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 56  Överföring av nämndernas resultat och 
investeringsanslag 2015 samt anslag för 
förbrukning av överskott 
 (KS-2016-00115-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultatöverföring från 2015 enligt koncernstabens 
förslag inkluderande att bevilja undantag enligt Synnerliga skäl för 
kostnader inom stadsbyggnadsnämnden, NAVI samt service- och 
teknik, 
 
att bevilja nämnderna anslag på 8 637 tkr för planerad förbrukning 
av tidigare års överskott, 
 
att finansiering sker med 8 637 tkr ur kommunfullmäktiges anslag 
för ianspråktagande av överskott, 
 
att kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av reglerna för 
överföring av investeringar till kommunstyrelsen, i samband med 
beslut om överföring av resultat från 2014 till 2015, får övergå till det 
nya uppdrag som koncernstaben fått om översyn av 
investeringsprocessen. 

Ärendet 
Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas 
i en egen process – Överföring av resultat. Enligt reglerna så ska att 
nämnderna beviljas anslag för den förbrukning som nämnderna ska 
göra av ackumulerat överskott under innevarande år. Prövning av 
undantag från överföring av resultat ska ske enligt begreppet 
Synnerliga skäl.  

Deltagande i beslut 
Maria Algotsson (MP) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-03-07 § 23 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-26 

o Bilaga 1 – Överföring av driftresultat från 2015 och ingående 
ackumulerat överskott 2016-01-01 

o Bilaga 2 – Specifikation över ackumulerat eget kapital 2016-
01-01 för kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt 
kommungemensamma verksamheter 

o Bilaga 3 – Överföring av investeringar från 2015 till 2016 
o Bilaga 4 – Förbrukning 2016 av tidigare års överskott 
o Bilaga 5 – Överföring av resultat för koncernstaben 

 
_ _ _ _ 
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§ 57  Årsredovisning 2015 för Stadsbacken AB 
(KS-2016-00040-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolagen i Stadsbackenkoncernen har bedrivit sin verksamhet 
inom de kommunala befogenheterna och i enlighet med de 
kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2015 
till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00040-2 
• Årsredovisning 2015 för Stadsbacken AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
• Årsredovisning 2015 för Stadsbackenkoncernen, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
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§ 58  Årsredovisning 2015 för MittSverige Vatten 
AB 
(KS-2016-00055-1) 
 

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 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00055-1 
• Årsredovisning 2015 för MittSverige Vatten AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-23, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
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§ 59  Årsredovisning 2015 för Sundsvall Vatten 
AB 
(KS-2016-00054-1) 
 

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 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00054-1 
• Årsredovisning 2015 för Sundsvall Vatten AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-23, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
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§ 60  Årsredovisning 2015 för Sundsvall Energi 
AB 
(KS-2016-00059-1) 
 

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 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00059-1 
• Årsredovisning 2015 för Sundsvall Energi AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
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§ 61  Årsredovisning 2015 för Sundsvall Elnät AB 
(KS-2016-00061-1) 
 

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 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00061-1 
• Årsredovisning 2015 för Sundsvall Elnät AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-15, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 62  Årsredovisning 2015 för ServaNet AB 
(KS-2016-00062-1) 
 

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 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2015 till 
Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00062-1 
• Årsredovisning 2015 för ServaNet AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 63  Årsredovisning 2015 för Mitthem AB 
(KS-2016-00064-1) 
 

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 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2015 till 
Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00064-1 
• Årsredovisning 2015 för Mitthem AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-19, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 64  Årsredovisning 2015 för REKO Sundsvall 
AB 
(KS-2016-00063-1) 
 

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 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00063-1 
• Årsredovisning 2015 för REKO Sundsvall AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 24 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 65  Årsredovisning 2015 för Norra Kajen 
Exploatering AB 
(KS-2016-00043-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolaget har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med de kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 
AB följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00043-1 
• Årsredovisning 2015 för Norra Kajen Exploatering AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 66  Årsredovisning 2015 för Norra Kajen 
Entreprenad AB 
(KS-2016-00044-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolaget har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med de kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Entreprenad 
AB följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Entreprenad AB har överlämnat 
årsredovisning för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00044-1 
• Årsredovisning 2015 för Norra Kajen Entreprenad AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 67  Årsredovisning 2015 för Norra Kajen 
Utveckling AB 
(KS-2016-00045-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolaget har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med de kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat 
årsredovisning för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00045-1 
• Årsredovisning 2015 för Norra Kajen Utveckling AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 68  Årsredovisning 2015 för Norra Kajen 
Holding AB 
(KS-2016-00046-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolaget har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med de kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning 
för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00046-1 
• Årsredovisning 2015 för Norra Kajen Holding AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 69  Årsredovisning 2015 för Norra Kajen 
Kvarter 3 AB 
(KS-2016-00047-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolaget har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med de kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00047-1 
• Årsredovisning 2015 för Norra Kajen Kvarter 3 AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 70  Årsredovisning 2015 för Norra Kajen 
Kvarter 4 AB 
(KS-2016-00048-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolaget har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med de kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 4 AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 4 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00048-1 
• Årsredovisning 2015 för Norra Kajen Kvarter 4 AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 30 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 71  Årsredovisning 2015 för Norra Kajen 
Kvarter 5 AB 
(KS-2016-00049-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolaget har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala 
befogenheterna och i enlighet med de kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 5 AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 5 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00049-1 
• Årsredovisning 2015 för Norra Kajen Kvarter 5 AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-18, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 72  Årsredovisning 2015 för Näringslivsbolaget 
AB 
(KS-2016-00052-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har överlämnat 
årsredovisning för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00052-1 
• Årsredovisning 2015 för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, 

separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-17, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 32 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 73  Årsredovisning 2015 för Sundsvall 
Logistikpark AB 
(KS-2016-00056-1) 
 

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 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning 
för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00056-1 
• Årsredovisning 2015 för Sundsvall Logistikpark AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-01-29, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 33 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 74  Årsredovisning 2015 för Sundsvalls 
Oljehamn AB 
(KS-2016-00057-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Oljehamn AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning 
för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00057-1 
• Årsredovisning 2015 för Sundsvalls Oljehamn AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-01-29, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 34 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 75  Årsredovisning 2015 för Sundsvalls Hamn 
AB 
(KS-2016-00058-1) 
 

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 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00058-1 
• Årsredovisning 2015 för Sundsvalls Hamn AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-01-29, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 35 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 76  Årsredovisning 2015 för Korsta Oljelager AB 
(KS-2016-00060-1) 
 

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 förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00060-1 
• Årsredovisning 2015 för Korsta Oljelager AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 36 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 77  Årsredovisning 2015 för Sundsvalls 
kommuns Industrifastigheter AB 
(KS-2016-00053-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Kommuns 
Industrifastigheter AB följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB har 
överlämnat årsredovisning för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00053-1 
• Årsredovisning 2015 för Sundsvalls kommuns Industrifastigheter 

AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-01-29, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 37 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 78  Årsredovisning 2015 för Midlanda Flygplats 
AB 
(KS-2016-00041-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Flygplats AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00041-1 
• Årsredovisning 2015 för Midlanda Flygplats AB, separat utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-26, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 38 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 79  Årsredovisning 2015 för Midlanda 
Fastigheter AB 
(KS-2016-00042-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Fastigheter AB har överlämnat årsredovisning 
för 2015 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00042-1 
• Årsredovisning 2015 för Midlanda Fastigheter AB, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorens granskningsrapport, 2016-02-26, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 39 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 80  Utvärdering av kommunens samlade 
system för intern kontroll 2015, nämnderna 
 (KS-2016-00023-10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens 
samlade system för intern kontroll 2015,  
 
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer samt 
till nämnderna. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att notera föreliggande rapport. 

Ärendet 
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 
tillfredsställande sätt.  
 
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består 
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  
 
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Det 
sker hela tiden förbättringar. Kommunen har omfattande 
uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som är en del i 
internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring 
kontrollplanerna. Samtliga nämnder tar beslut om 
kontrollpunkter/planer, genomför det flesta åtgärderna under året och 
rapporterar i tid. Att nämnderna allt oftare i sina kontrollplaner anger 
vilka mål/rapportering/regler som kontrollpunkterna hör till och 
genomför risk och väsentlighetsbedömningar, innebär att man visar 
att man arbetar med att säkerställa styrbarhet, säkerhet och 
effektivitet. 
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Även om förvaltningarna har utvecklat sitt arbete med den interna 
kontrollen så finns en del områden för ytterligare utveckling. 
Koncernstaben nämner exempelvis området riskbedömning, både att 
beskriva och dokumentera motiveringarna.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-03-07 § 24 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-17 
• Miljönämndens protokoll 2015-12-09 § 78 
• Miljökontorets skrivelse, 2015-11-18 

o Miljökontorets rapport, 2015-11-17 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-12-16 § 224 
• Barn- och utbildningsförvaltningen skrivelse, 2015-11-16 

o Barn- och utbildningsförvaltningens rapport, 2015-11-19 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07 § 412 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-10-19 
• Koncernstabens rapport 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-12-16 § 176 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-11-24 
• Stadsbyggnadskontorets rapport 
• Nämndens för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

protokoll 2015-12-16 § 86 
• Förvaltningens för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

skrivelse, 2015-11-17 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

rapport, 2015-11-20 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-12-09 § 134 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2015-11-04 
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport, 2015-11-05 
• Socialnämndens protokoll 2015-12-16 § 237 
• Socialtjänstens skrivelse, 2015-12-08 
• Socialtjänstens rapport, 2015-12-09 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07 § 410 
• Koncernstabens skrivelse 2015-10-17 
• Koncernstabens rapport, 2015-10-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07 § 411 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-10-27 
• Service och tekniks rapport, 2015-10-27 
• Lantmäterinämndens protokoll 2015-12-16 § 21 
• Lantmäterikontorets skrivelse, 2015-12-07 
• Lantmäterikontorets rapport, 2015-12-07 
 
_ _ _ _ 
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§ 81  Utvärdering av kommunens samlade 
system för intern kontroll 2015, bolagen 
 (KS-2016-00024-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens 
samlade system för intern kontroll 2015 för bolagen 
 
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att notera rapporten. 

Ärendet 
Vid genomgång av bolagens internkontrollplaner, uppföljning och 
utvärdering av dessa framkommer att processen överlag fungerar bra.  
Några bolag har dock inte följt kommunens internkontrollreglemente 
fullt ut avseende formaliafrågor. Det viktigaste är dock att syftet med 
internkontrollen uppfylls; att säkerställa en effektiv och säker 
verksamhet som utvecklas kontinuerligt för att uppnå de 
övergripande målen.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 17 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00024-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 82  Årsrapport 2015 för kommunstyrelsen 
 (KS-2015-00873-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna årsrapport 2015 för kommunstyrelsen, samt 
 
att godkänna avslutandet av MRP-uppdrag N&A 2015:D Lokalt 
innovationsråd. 

Ärendet 
Årsrapport januari-december 2015 för kommunstyrelsen omfattar 
verksamheter inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
koncernstaben, Service och teknik samt Servicecenter. Årsrapporten 
följer upp den ettåriga Mål och resursplanen för 2015. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-02-16 § 11 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00873-1 
• Kommunstyrelsens årsrapport 2015 
• Underlag till indikatorer 
 
_ _ _ _ 
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§ 83  Tillfälligt stöd med anledning av 
flyktingsituationen – disponering av medel 2016 
(KS-2016-00182) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att budgeterade intäkter för generella statsbidrag tillförs 41 700 tkr i 
Mål och resursplan 2016,  
 
att kultur- och fritidsnämnden tillförs 3 500 tkr kronor att användas 
under 2016 enligt redogörelse i denna skrivelse,  
 
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
tillförs 5 000 tkr att användas under 2016 enligt redogörelse i denna 
skrivelse,  
 
att barn- och utbildningsnämnden tillförs 10 000 tkr att användas 
under 2016 enligt redogörelse i denna skrivelse,  
 
att socialnämnden tillförs 10 000 tkr att användas under 2016 enligt 
redogörelse i denna skrivelse,  
 
att resterande extra statsbidrag på 13 256 tkr tillförs kommun-
styrelsen i ett särskilt anslag för att fördelas under 2016 till åtgärder 
med anledning av flyktingsituationen, samt 
 
att alla tillskott är att betrakta som engångsposter och därmed inte 
ramhöjande för framtiden. 

Ärendet 
Kommunen fick i december 2015 ett tillfälligt statsbidrag på 55 674 
971 kronor med anledning av flyktingsituationen. Bidraget är avsett 
att användas under 2015 och 2016. Det tillfälliga statsbidraget 
utbetalades i december 2015 men avsikten är att det även ska täcka 
kostnader som uppstår 2016. I kommunens redovisning är 13 918 
743 kronor intäktsförda 2015 och 41 756 228 kommer att intäktsföras 
2016. Ärendet är ett förslag till fördelning av bidraget. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till majoritetens (Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Centerpartiet) förslag till beslut. 
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Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är 
sitt eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Maria Algotsson (MP), Martin Klausen (SD), Alicja Kapica (M), 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och därmed inte deltar i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Centerpartiet, 2016-03-09, separat utskick 
 
_ _ _ _ 
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§ 84 Godkännande av planen för investeringar i 
Midlanda Fastighter AB samt Midlanda Flygplats 
AB perioden 2014–2016 
(KS-2016-00082-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB och 
Midlanda Flygplats AB till totalt 36,9 miljoner kronor för perioden 
2014-2016. 

Ärendet 
Styrelsen för Stadsbacken AB har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna planen för investeringar i 
Midlanda Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB till totalt 36,9 
miljoner kronor för perioden 2014-2016. 

Deltagande i beslut 
Maria Algotsson (MP) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-03-07 § 25 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00082-2 
• Stadsbacken AB protokoll, 2015-12-16 § 192 
• Stadsbacken AB skrivelse, 2015-12-09 

o Motiv för investering av ny beläggning 
o Motiv för investering av stolpar för parkering av elbilar på 

korttidsparkeringen 
o Motiv för investering för komplettering av 

bevakningsutrustning CSRA 
o Motiv för investering av konventionell röntgenutrustning 
o Motiv för investering av rullbanor till säkerhetskontrollen  
o Motiv för investering av rullstol 
o Motiv för investering av SAMD (skoskanner) 
o Motiv för investering av vändkors till säkerhetskontrollen 
o Motiv för investering av ”Cistern för förvaring av drivmedel 

för egen verksamhet” 
o Motiv för investering av dockningssystem bryggort 
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o Motiv för investering av kylanläggning 
o Motiv för investering av ersättning av MET ATIS PRATOR 
o Motiv för investering av ny port 
o Motiv för investering av bagagevagnar 
o Motiv för investering av bagagevagnar för passagerare 
o Motiv för investering av investering av dragtruck 
o Motiv för investering av fordon/elbil 
o Motiv för investering av korttidsparkering/bomsystem 
o Motiv för investering av lastbil 
o Motiv för investering av oljeavskiljare med efterliggande 

provtagningsbrunn 
o Motiv för investering av reklamskärmar 

 
_ _ _ _ 
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§ 85  Avtal mellan Sundsvalls kommun och 
Trafikverket för att ta fram en vägplan och bygga 
om väg 562, delen Sundsvalls resecentrum - 
Trafikplats Skönsberg 
(KS-2015-00876-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ”Avtal om finansiering och genomförande   
Väg 562 (gamla E4) delen Sundsvalls Resecentrum – Trafikplats 
Skönsberg” med markerade revideringar, 
 
att godkänna kommunens principutformning av alternativ UA som 
underlag till Trafikverkets framtagande av vägplan, 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet 
för kommunens räkning, 
 
att till Trafikverket framföra en önskan om att praktiskt testa den 
framtida utformningen av väg 562 innan slutgiltigt beslut fattas, 
  
att uppmana Trafikverket att i samband med ombyggnad av väg 562 
se över utformningen av trafikplats Skönsberg för att undvika 
framtida köbildning vid av- och påfart E4:an.  

Ärendet 
Sundsvalls kommun och Trafikverket har skrivit en 
överenskommelse (KS-2014-00305) om ansvarsfördelningen kring 
olika infrastrukturprojekt i samband med E4-projektet. I 
överenskommelsen anges att ett genomförandeavtal för respektive 
infrastrukturprojekt ska tecknas. 
 
Detta ärende behandlar en del av ombyggnaden av väg 562 (gamla 
E4), på delen Sundsvalls resecentrum till trafikplats Skönsberg. 
Anledningen till att inte hela ombyggnaden av väg 562 ingår i samma 
avtal beror på att delarna ingår i olika vägplaner. Avtalet har arbetats 
fram i samråd mellan kommunen (genom Stadsbyggnadskontoret) 
och Trafikverket. Detta beslutsärende handlar i första hand om att 
godkänna avtalet så att det kan undertecknas.  
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Ärendet handlar också om att godkänna den principutformning som 
kommunen vill att Trafikverket använder som underlag till 
vägplanen. Principutformningen som ska bifogas avtalet med 
Trafikverket är kommunens viljeinriktning. Det förordade förslaget 
är anpassat till aktuell investeringsram för projektet. Utformningen 
kommer att bearbetas vidare i vägplanen och det innebär att det med 
stor sannolikhet blir förändringar i utformningen oavsett vilket 
alternativ som väljs. Den slutgiltiga utformningen kommer att 
beslutas av Trafikverket i samband med fastställelsen av vägplanen. 
Under processen med att ta fram vägplanen kommer kommunen få 
möjlighet att yttra sig över vägplanen och utformningen. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till första och tredje att-satsen i 
koncernstabens förslag. Vidare yrkar han avslag på andra att-satsen 
och istället bifall till följande: 
 
att alternativ 0A skall utgöra underlag till Trafikverkets framtagande 
av vägplan 
 
Maria Algotsson (MP) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till 
koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag samt till följande 
att-satser: 
 
att till Trafikverket framföra en önskan om att praktiskt testa den 
framtida utformningen av väg 562 innan slutgiltigt beslut fattas 
  
att uppmana Trafikverket att i samband med ombyggnad av väg 562 
se över utformningen av trafikplats Skönsberg för att undvika 
framtida köbildning vid av- och påfart E4:an.  
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till koncernstabens förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag. 
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt koncernstabens förslag. 
 
Vidare konstaterar han att det finns två tilläggsatt-satser för 
kommunstyrelsen att ta ställning till. Först frågar han om kommun-
styrelsen beslutar att bifalla den första att-satsen. Han finner att 
kommunstyrelsen bifaller första att-satsen. 
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Därefter frågar han om kommunstyrelsen bifaller den andra att-
satsen. Han finner att kommunstyrelsen bifaller den andra att-satsen. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt koncern-
stabens förslag samt tilläggsatt-satser. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och därmed inte deltar i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00876-8 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-02-17 § 37 
• Förslag till avtal om finansiering och genomförande av väg 562 

(gamla E4) delen Sundsvalls Resecentrum – Trafikplats 
Skönsberg 

• Stadsbyggnadskontorets och koncernstabens PM, 2016-01-27 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-01-11 § 6 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-11-18 § 169 
 
_ _ _ _ 
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§ 86  Ny simhall vid Sporthallsbadet 
 (KS-2015-00809-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-21  
§ 109, riva det befintliga Sporthallsbadet och bygga en ny simhall till 
en kostnad om maximalt 150 mnkr, samt 
 
att den nya simhallen ska byggas enligt förslaget med 250 
publikplatser och en 25,5x25-metersbassäng. 

Ärendet 
Ärendet avser ställningstagande till om Sporthallsbadet ska renoveras 
eller ersättas av ett nybyggt bad. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till första att-satsen och avslag på 
andra att-satsen i infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Vidare 
önskar han få lämna en protokollsanteckning, vilket ordföranden 
godkänner. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Jörgen 
Berglunds (M) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsbergs (C) förslag om bifall till infrastruktur- och service-
utskottets förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag 
om bifall till första och avslag till andra att-satsen. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Hans Forsbergs (C) förslag. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi anser att om kultur- och fritidsnämnden finner det möjligt och 
lämpligt att omprioritera inom sin investeringsram för att få till fler 
åskådarplatser ser vi positivt på detta.” 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 51 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-02-16 §12 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00809-2 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-10-14 § 109 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• SWECOs slutrapport ”Renovering befintligt sporthallsbad” 
• Kultur- och fritidsförvaltningens PM, 2015-06-02 

o Bilaga 1 – Jämförelse av besökande 2011–2014 
• Service och tekniks utredning 
 
_ _ _ _ 
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§ 87 Miljöprövningsdelegationens begäran om 
prövning av tillstyrkan för Stockåsbodarna, 
vindkraftspark i Sundsvalls och Ånge kommun 
(KS-2015-00455-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avstyrka verken 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 34 och 35 enligt den nya numrering som använts i 
kompletteringen från 2015 
 
att tillstyrka etableringen av verken 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 och 25, 
enligt nya den numrering som använts i kompletteringen från 2015. 

Ärendet 
Miljöprövningsdelegationen får enligt 16 kap. 4§ miljöbalken endast 
ge tillstånd till en anläggning för vindkraft om kommunfullmäktige i 
den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det. 
Sundsvalls kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten i 
tillstyrkansärenden om vindkraft till kommunstyrelsen. 
Miljöprövningsdelegationen har i maj 2015 begärt kommunens 
ställningstagande av en vindkraftsutbyggnad i ett område som av den 
sökande kallas Stockåsbodarna. Därefter har kompletteringar skett av 
handlingar i ärendet fram till november 2015. 
 
Vindkraftanläggningen omfattar områden i såväl Ånge som 
Sundsvalls kommuner. Platsen Stockåsbodarna ligger i Ånge 
kommun. Den sökande har under processens gång valt att minska 
antalet verk från totalt 54 till 35. Av dessa ligger 10 i Ånge kommun 
och 25 i Sundsvalls kommun.  
 
Detta ärende handlar om kommunens ställningstagande vad gäller om 
kommunen avser tillstyrka vindkraftsutbyggnad i området. Om 
kommunen tillstyrker kommer miljöprövningsdelegationen att pröva 
de föreslagna verkens placering i ett miljöbalksärende. Där är det 
kommunens miljönämnd som är remissinstans. Miljönämnden har 
även som myndighet tillsynsansvar under byggskede och senare vad 
gäller hur villkoren för anläggningen uppfylls. 
 
Vindkraftanläggning med två eller fler vindkraftverk högre än 150 
meter, eller sju eller fler verk högre än 120 meter skall 
tillståndsprövas enligt miljöbalken. Det behövs ingen planläggning. 
Men för att säkerställa ett kommunalt inflytande över användning av 
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mark och vatten i kommunen skall kommunen ta ställning till om 
vindkraftsanläggningen kan tillstyrkas helt eller delvis innan 
miljöprövningsdelegationen kan fatta beslut.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag 
förutom vindkraftsverken 4, 14 och 15 som hon yrkar ska avstyrkas. 
 
Maria Algotsson (MP) yrkar avslag på ärendet och istället bifall till 
följande: 
 
att i detta läge ej avstyrka etableringen av något enskilt vind-
kraftverk. 
 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar att vindkraftsverken 1–4, 14–23, 26–31, 
33–35 avstyrks. 
 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar bifall till Bodil Hanssons (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Bodil 
Hansson (S) med fleras förslag, dels Martin Klausens (SD) förslag 
och dels Maria Algotssons (MP) förslag. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil 
Hansson (S) med fleras förslag om bifall till bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag förutom vindkraftsverken 4, 14 och 15 
som avstyrks. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) och Maria Algotsson (MP) reserverar sig mot 
beslutet. 

Protokollsanteckning 
Maria Algotsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi anser att det finns oklarheter kring de juridiska bedömningarna 
kring de olika fastigheternas användning och vilka bullerkrav som 
ska gälla för dessa. Därför är det bättre att i detta läge låta 
Miljöprövningsdelegationen göra den prövningen, då förslaget till 
etablering i stora drag är förenligt med vindkraftplanen.  
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Då kan vi också få en prövning av planens hänsynstagande till 
vindkraftsplanens riktlinje som anger att ”verk bör byggas i 
sammanhållna ordnade grupper som inordnas på ett acceptabelt sätt 
i landskapsrummet samt med hänsyn till bymiljöer, värdefulla 
utblickar mm.” 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 2, 

separat utskickat 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-12-13, kompletterad 2016-01-20, 

separat utskickat 
• Bilaga 1 – Utdrag ur ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls 

kommun”, antagen av fullmäktige 2012-04-16 § 98, separat 
utskickat 

• Bilaga 2 – Sammanställning av byggnadsbeteckningar, separat 
utskickat 

• Bilaga 3 – Karta över områden för vindkraft, 2015-11-29, separat 
utskickat 

• Bilaga 4 – Animering av Fanbyn, separat utskickat 
• Bilaga 5 – Animering av Stor-Hullsjön, separat utskickat 
• Bilaga 6 – Byggnadsbeskrivningar, separat utskickat 
• Bilaga 7 – Intyg byggnader 2015-05-29, separat utskickat 
• Bilaga 8 – Karta över beräknad ljudnivå 35, 40 och 50 decibel 

(dBA) (v126) samt tabell, separat utskickat 
• Bilaga 9 – Karta över beräknat antal timmar skugga per år (v126), 

separat utskickat 
• Bilaga 10 – Karta över antal minuter skugga per dag (v126), 

separat utskickat 
• Bilaga 11 – Koncernstabens register över handlingar, separat 

utskickat 
 
_ _ _ _ 
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§ 88  Ordförandeförslag om fler bostäder 
(KS-2016-00066-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens förvaltning service och teknik har ansvaret för 
att säkerställa att de kommunala verksamheternas bostadsbehov 
uppfylls, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut i frågan, 
 
att service och teknik ansvarar för hyreskontrakten och bostads-
rätterna som ska användas inom de kommunala verksamheterna, 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut i frågan, 
 
att service och teknik fördelar tillgängliga bostäder mellan verksam-
heterna utifrån fastlagda kriterier, och det behov som verksamheterna 
anger, 
 
att koncernstaben tar fram kriterier för hur bostäderna ska fördelas, 
 
att förtydliga kommunstyrelsens roll i planprocessen, i syfte att korta 
processen, samt 
 
att bilda en bostadssocial arbetsgrupp. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att uttala att kommunen uppmuntrar externa bostadsaktörer att bygga 
i Sundsvall, 
 
att ett ägardirektiv till Mitthem AB är att höja ambitionsnivån för 
nyproduktion. Nuvarande nivå är för låg, 
 
att kommunstyrelsen och SKIFU ser över om kommunen har lokaler 
som kan byggas om till bostäder, 
 
att stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden säkerställer att 
tillståndsprocessen vid bostadsbyggande är effektiv. Önskemålet är 
också att detta görs av Räddningstjänstförbundet, 
 
att kommunstyrelsen utreder möjligheten att inrätta en gemensam 
bostadskö för alla bostadsbolag i Sundsvall, 
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att kommunstyrelsen ser över det bostadspolitiska programmet i den 
omfattning som behov finns och ser till att det förankras grundligt i 
nämnderna och berörda bolag, 
 
att kommunstyrelsen ser över planerna för hur nybyggnationer av 
lägenheter ska fördelas i kommundelarna (tätort i förhållande till 
övriga delar av kommunen), 
 
att berörda kommunala aktörer, i avtal i den mån kommunen 
bedömer att behov finns, inkluderar en garanti till företag som vill 
bygga bostäder om att hyra eller köpa ett antal lägenheter av 
lägenheterna som byggs, 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för att utforma en sådan garanti, 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att kommunala 
verksamheters bostadsbehov uppfylls, 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för hyreskontrakten och för 
bostadsrätter som ska användas inom de kommunala verksamheterna, 
 
att se över priserna för mark för bostadsbyggande på landsbygden 
och reducera dem kraftigt,  
 
att se över parkeringsnormen vid nybyggnation av bostäder, i syfte 
att sänka den där t ex god tillgång till kollektivtrafik finns eller där 
bilpool kan erbjudas de boende. 

Ärendet 
Plan- och utvecklingsutskottets ordförande har väckt ett ärende om 
förslag på åtgärder för fler bostäder i kommunen. 

Överläggning 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till förslaget samt till följande att-
sats: 
 
att se över parkeringsnormen vid nybyggnation av bostäder, i syfte 
att sänka den där t ex god tillgång till kollektivtrafik finns eller där 
bilpool kan erbjudas de boende. 
 
Jörgen Berglund (M) bifall till följande att-satser: 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 57 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
att kommunstyrelsens förvaltning service och teknik har ansvaret för 
att säkerställa att de kommunala verksamheternas bostadsbehov 
uppfylls, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut i frågan, 
 
att service och teknik ansvarar för hyreskontrakten och bostads-
rätterna som ska användas inom de kommunala verksamheterna, 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut i frågan, 
 
att service och teknik fördelar tillgängliga bostäder mellan verksam-
heterna utifrån fastlagda kriterier, och det behov som 
verksamheterna anger, 
 
att koncernstaben tar fram kriterier för hur bostäderna ska fördelas, 
 
att förtydliga kommunstyrelsens roll i planprocessen, i syfte att korta 
processen, samt 
 
att bilda en bostadssocial arbetsgrupp. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till Maria Algotssons (MP) förslag. 
 
Stefan Falk (L) önskar få ta till protokollet att följande att-sats bör 
förtydligas med vilka bostäder som omfattas: 
 
att koncernstaben tar fram kriterier för hur bostäderna ska fördelas 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till de att-satser som kommunstyrelsen har att ta ställning till och dels 
bifall till hela ärendet. 
 
Han ställer proposition på förslagen enligt följande: 
 
Först frågar han om kommunstyrelsen beslutar att anta de att-satser 
som kommunstyrelsen i majoritetens förslag till beslut har att 
ställning till. Han finner att kommunstyrelsen beslutar anta att-
satserna. 
 
Därefter frågar han om kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att anta de att-satser kommunfullmäktige enligt 
majoritetens förslag har att ta ställning till. Han finner att kommun-
styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige. 
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Deltagande i beslut 
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen 
(SD) meddelar att de återkommer i beslut vid kommunfullmäktiges 
sammanträde om följande att-satser och därmed inte deltar i dagens 
beslut:  
 
att uttala att kommunen uppmuntrar externa bostadsaktörer att 
bygga i Sundsvall, 
 
att ett ägardirektiv till Mitthem AB är att höja ambitionsnivån för 
nyproduktion. Nuvarande nivå är för låg, 
 
att kommunstyrelsen och SKIFU ser över om kommunen har lokaler 
som kan byggas om till bostäder, 
 
att stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden säkerställer att 
tillståndsprocessen vid bostadsbyggande är effektiv. Önskemålet är 
också att detta görs av Räddningstjänstförbundet, 
 
att kommunstyrelsen utreder möjligheten att inrätta en gemensam 
bostadskö för alla bostadsbolag i Sundsvall, 
 
att kommunstyrelsen ser över det bostadspolitiska programmet i den 
omfattning som behov finns och ser till att det förankras grundligt i 
nämnderna och berörda bolag, 
 
att kommunstyrelsen ser över planerna för hur nybyggnationer av 
lägenheter ska fördelas i kommundelarna (tätort i förhållande till 
övriga delar av kommunen), 
 
att berörda kommunala aktörer, i avtal i den mån kommunen 
bedömer att behov finns, inkluderar en garanti till företag som vill 
bygga bostäder om att hyra eller köpa ett antal lägenheter av 
lägenheterna som byggs, 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för att utforma en sådan garanti, 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att kommunala 
verksamheters bostadsbehov uppfylls, 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för hyreskontrakten och för 
bostadsrätter som ska användas inom de kommunala 
verksamheterna, 
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att se över priserna för mark för bostadsbyggande på landsbygden 
och reducera dem kraftigt,  
 
att se över parkeringsnormen vid nybyggnation av bostäder, i syfte 
att sänka den där t ex god tillgång till kollektivtrafik finns eller där 
bilpool kan erbjudas de boende. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 9 
• Förslag från plan- och utvecklingsutskottets ordförande 
 
_ _ _ _ 
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§ 89  Ändring av projektmål för KomiJobb 
 (KS-2015-00878-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att ändra målen för projektet KomiJobb enligt följande: 
 

- Årligen genomföra 150 tidsbegränsade anställningar på upp 
till ett år för personer i målgruppen 

- Redovisa försörjningsstödsbehov för deltagarna inför 
projektet samt ett och två år efter avslutad anställning 

- Att projektet arbetar fram ett förslag om eventuell 
implementering. 

Ärendet 
Den första projektperioden för KomiJobb (2013-2015) närmar sig sitt 
slut. Inför förlängningen av projektet föreslås att nuvarande 
projektmål justeras. Detta eftersom målgruppens sammansättning och 
behov förändrats under projekttiden. Koncernstaben föreslår att 
målen justeras enligt förslag.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner. 
 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också kommun-
styrelsens beslut.  

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

”Målgruppen bör breddas i samarbete med Arbetsförmedlingen så 
att även de som inte har försörjningsstöd innefattas.” 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-02-23 §13 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00878-3  
• Projektmål för KomiJobb 2016–2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 90  Uppföljning av tidigare granskning av 
anställdas bisysslor och kommunens ramavtal – 
svar på revisionsrapport 
 (KS-2015-00898-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelsen som svar på kommunrevisionens 
skrivelse uppföljning av tidigare granskning av anställdas bisysslor 
och kommunens ramavtal, daterad 2015-11-30 
 
att överlämna svaret till kommunrevisionen. 

Ärendet 
Kommunrevisionen översände två revisionsrapporter daterade 2014-
10-17 till kommunens nämnder och kommunstyrelsen. Rapporterna 
innehöll en granskning av anställdas bisysslor samt en granskning av 
kommunens ramavtal. Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-20 § 98 
att överlämna ett samlat svar på revisionsrapporten om kommunens 
ramavtal.  
 
Kommunrevisionen har i skrivelse daterad 2015-11-30 begärt en 
uppföljning av arbetet med kommunrevisionens förslag i ovanstående 
rapporter. Koncernstaben överlämnar kommunstyrelsens förslag på 
svar på skrivelsen i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-02-23 §19 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00898-2 
• PwCs skrivelse, 2015-11-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 91  Handlingsplan kompetensförsörjning  
2016–2018 – remissvar 
 (KS-2015-00903-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till yttrande daterat 2016-02-01 
 
att översända Sundsvalls kommuns yttrande till Länsstyrelsen i 
Västernorrland. 

Ärendet 
Länsstyrelsen i Västernorrland arbetar med att ta fram 
handlingsplaner gällande ett antal områden inom den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS). Handlingsplanerna ska tydliggöra vilka 
områden och aktiviteter som ska prioriteras under kommande år för 
att bidra till måluppfyllelse av RUS:en. Ett utkast till handlingsplan 
för kompetensförsörjning har sammanställts, och Sundsvalls 
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över utkastet. 
Länsstyrelsen önskar att remissyttrandet behandlar/innehåller: 
 

1. Synpunkter på innehåll gällande de prioriterade aktiviteterna. 
2. Vilka aktiviteter organisationen avser delta i eller ansvara för. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 20 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00903-2 
• Remissyttrande handlingsplan Kompetensförsörjning 160201 
• Utkast handlingsplan kompetensförsörjning 2016-2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 92  Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet 
och de kommunala befogenheterna – svar på 
revisionsrapport 
 (KS-2015-00947-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fortsättningsvis formellt fastställa den version av Stadsbackens 
årsredovisning där det framgår om varje bolag i koncernen har 
bedrivit sin verksamhet under det gångna året i enlighet med de 
ändamål som kommunfullmäktige har fastställt samt inom de 
kommunala befogenheterna 
 
att fortsättningsvis formellt fastställa årsredovisningen för de bolag 
som inte ingår i Stadsbacken samt eventuella kommunalförbund 
inkluderande ett stycke där det framgår om respektive bolag 
alternativt kommunalförbund har bedrivit sin verksamhet under det 
gångna året i enlighet med de ändamål som kommunfullmäktige har 
fastställt samt inom de kommunala befogenheterna förutsatt att så är 
fallet samt 
 
att lämna denna skrivelse som svar till kommunrevisionen och PwC. 

Ärendet 
Förslag till svar från kommunstyrelsen till kommunrevisionen och 
PwC på erhållen rapport. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 18 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00947-2 
• Kommunrevisionens skrivelse, 2015-12-14 
• PwCs rapport, 2015-12 
 
_ _ _ _ 
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§ 93  Undantag från tillämpningen av Regler om 
styrning och uppföljning av mål och resurser i 
Sundsvalls kommun vid framtagandet av MRP 
2017–2020 
 (KS-2016-00078-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att medge undantag från tillämpningen av den del i styrdokumentet 
Regler om styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls 
kommun som gäller att MRP ska vara indelad i huvudprocesser och 
att det för varje process ska sättas processmål, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att tillhandahålla en dokumentmall 
som stöd för partiernas arbete med förslag till Mål och resursplan 
2017-2018 med plan för 2019-2020, samt 
 
att i konsekvens med detta uppdra till kommunstyrelsen att korrigera 
övriga mallar och anvisningar inom ramen för Mål och 
resursplanearbetet. 

Ärendet 
I dokumentet Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser 
i Sundsvalls kommun beskrivs hur arbetet med Mål och 
resursplanering går till. Bland annat föreslås att begreppen 
huvudprocesser och processmål lyfts ut, och ersätts med 
övergripande mål inom prioriterade områden. Målen ska vara 
uppföljningsbara.  
 
Undantagen syftar till att göra kommunfullmäktiges styrning 
tydligare och mer flexibel, samt underlätta uppföljning av resultat 
och effekter ur ett medborgarperspektiv.  Koncernstaben föreslår att 
undantagen fastställs, och att en stödjande mall för partiernas arbete 
tillhandahålls. 

Deltagande i beslut 
Maria Algotsson (MP) och Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
därmed inte deltar i dagens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 16 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00078-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 94  Revidering av exploateringsavtal mellan 
Sundsvalls kommun, Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget SCA, SCA Graphic Sundsvall AB och 
Sundsvall Logistikpark AB 
 (KS-2016-00114-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreslaget exploateringsavtal mellan Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget SCA, SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag, Sundsvall 
Logistikpark AB och Sundsvalls kommun, samt 
 
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna ovan nämnda 
avtal. 

Ärendet 
För exploateringsområdet Petersvik finns idag tre befintliga samt, i 
delar, parallella exploateringsavtal. Nu föreslaget avtal innebär att 
dessa tre sammanförs till ett för samtliga parter gemensamt 
trepartsavtal. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras 
med följande motivering: 
 
att ärendet utreds på nytt och att det tas upp diskussioner med SCA 
om en omförhandling av de här avtalen om hur kostnaderna ska 
fördelas och hur stort projektet ska vara samt för att utreda vart 
detta avtal från 1995 har varit hela tiden fram till nu. 
 
I andra hand yrkar han avslag på ärendet och önskar vidare få lämna 
en protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hansson (S) förslag om bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag om att ärendet i första 
hand återremitteras och i andra hand att ärendet avslås. 
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Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till finans- och näringslivsutskottets beslut och dels avslag på ärendet. 
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 
Martin Klausen (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Sverigedemokraterna menar att kommunen inte kan avhända sig 
detta avtal från 1995 och som fortfarande gäller och skriva bort 
avtalet som är värt 1,5 miljarder kronor för kommunens 
skattebetalare” 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 13 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00114-2 
• Bilaga 1 – Förslag till avtal om genomförande av exploatering 
• Bilaga 2 – Exploateringsavtal 1995 
• Bilaga 3 – Exploateringsavtal SCA, 2012-04-26 
• Bilaga 4 – Exploateringsavtal Sundsvall Logistikpark AB, 

2012-04-26 
• Bilaga 5 – Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-01-07 
 
_ _ _ _ 
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§ 95 Ändring av ägardirektiven för bolagen inom 
Stadsbackenkoncernen 
 (KS-2015-00908-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ett nytt ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen 
med rubriken ”Beställning av interna tjänster” och med lydelsen att 
”Bolagen inom Stadsbackenkoncernen beställer tjänster avseende 
inre stödfunktioner från servicecenter utifrån aktuella riktlinjer och 
beslut”, samt    
 
att tolkningen av detta ägardirektiv görs utifrån koncernstabens 
tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07  i ärende KS-2015-00547. 
 
att anta ett nytt ägardirektiv som ger kommunstyrelsen rätt att 
inhämta sådana upplysningar från bolagen i Stadsbackenkoncernen 
som styrelsen behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

Ärendet 
En tanke bakom servicecenter är att både nämnderna och de 
kommunala bolagen ska använda sig av servicecenters tjänster. Vad 
gäller bolagen i Stadsbackenkoncernen bör denna tanke återspeglas i 
ett särskilt ägardirektiv härom.  

Kommunstyrelsen har ledningsansvar för bolagen i Stadsbackenkon-
cernen, men saknar idag uttrycklig rätt att inhämta uppgifter från 
bolagen.  Ett särskilt ägardirektiv som ger kommunstyrelsen denna 
rätt bör därför införas i ägardirektiven. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar att tredje att-satsen i koncernstabens förslag 
ändras enligt följande: 
 
att anta ett nytt ägardirektiv som ger kommunstyrelsen rätt att 
inhämta sådana upplysningar från bolagen i Stadsbackenkoncernen 
som styrelsen behöver för att kunna fullgöra sina ledningsuppgifter. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är 
sitt eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskott, 2016-01-26 § 8 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00908-1 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-28 § 279 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-08-07 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 70 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 96  Taxa inom miljöbalkens område 2016 
 (KS-2016-00034-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa föreslagen taxa inom miljöbalkens område, inklusive 
bilagorna 1-3, att gälla från 2016-xx-xx. 

Ärendet 
Miljönämnden beslutade 2015-09-09 (ärende MN-2015-00023) 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att ändra i taxorna för 
nämndens prövnings- och tillsynsarbete.   

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för 
att beredas om i samband med att ”Motion (M) om en stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds. I andra hand 
yrkar han avslag på ärendet. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag om bifall till koncernstabens förslag och dels 
Jörgen Berglunds (M) förslag om att ärendet i första hand 
återremitteras och i andra hand avslag på ärendet.  
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag.  
 
Därefter konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till finans- och näringslivsutskottets förslag och dels avslag på 
ärendet. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 14 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00034-2 
• Miljönämndens protokoll, 2015-09-09, § 40 
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• Miljökontorets skrivelse, 2015-07-09 
• Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens 

område 
o Taxebilaga 1 
o Taxebilaga 2 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskyddsverksamheter 
o Taxebilaga 3 – Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 

 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 72 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 97  Motion (FP) om hälsa för äldre 
 (KS-2015-00325-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Folkpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att på försök 
införa hälsosamtal för nyblivna pensionärer i Sundsvall, i samverkan 
med landstinget. Ett samtal som bygger på samma modell som det 
hälsosamtal som landstinget i dag genomför med 40-, 50- och 60-
åringar. Motionären föreslår också att hälsosamtalet ska ingå i 
projektplanen för utvecklingsprojektet ”Aktivitetsbaserade, 
hälsofrämjande insatser för äldre”. 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), Martin Klausen (SD), 
Alicja Kapica (M) och Maria Algotsson (MP) 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 om bifall till infrastruktur- och service-
utskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras förslag om 
bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-02-16 § 13 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00325-7 
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• Socialnämndens protokoll, 2015-09-23 § 165 
• Socialförvaltningens skrivelse, 2015-09-15 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 89 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2015-07-30 
• Motion (FP) om hälsa för äldre, daterad 2015-03-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 98  Motion (FP) om rullskidbana 
 (KS-2015-00326-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt 
 
att föreslå till kommunfullmäktige att om det beslutas om en 
utredning om rullskidbana, så bör miljönämnden vara en del i detta 
arbete. 

Ärendet 
Folkpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheterna att 
bygga en rullskidbana på Södra Berget. 

Överläggning 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till motionen samt till följande att-
sats: 
 
att föreslå till kommunfullmäktige att om det beslutas om en 
utredning om rullskidbana, så bör miljönämnden vara en del i detta 
arbete. 
 
Bodil Hansson (S), Stefan Falk (L) och Hans Forsberg (C) yrkar 
bifall till Maria Algotssons (MP) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
bifall till motionen samt tilläggsatt-sats. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 15 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00326-7  
• Miljönämndens protokoll 2015-10-07 § 54 
•  Miljökontorets skrivelse, 2015-09-18 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 122 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-08-25 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 91 
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• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2015-05-20 
• Motion (FP) om rullskidbana, daterad 2015-03-30 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 76 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 99  Motion (M) om att hedra kända personer 
med anknytning till Sundsvall 
 (KS-2015-00415-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla punkt 1 i motionen, med den ändringen att 
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta generella riktlinjer 
för namnsättning inom kommunen, där riktlinjer för hur kända 
avlidna personer kan namnge gator/promenadstråk och torg/plats 
(s.k. memorialnamn) i Sundsvall ingår, samt 
 
att avslå punkterna 2-6 i motionen, 
 
att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska beaktas vid 
utarbetandet av riktlinjer, 
 
att en översyn av gatunamn med samma namn i olika kommundelar 
görs i samband med utarbetandet av dessa riktlinjer. 

Ärendet 
Moderaterna har lämnat in en motion där motionären yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer 

hur kända avlidna personer kan namnge gator/promenadstråk 
och torg/plats i Sundsvall  

2. att promenadstråket i mitten av Esplanaden från Storgatan till 
Bergsgatan kallas efter den kända tonsättaren Kai Gullmar, 
Kai Gullmars Promenad 

3. att det lilla torg som bildats i korsningen Storgatan–
Esplanaden ges namnet Sigrid Hjerténs Plats, efter den kände 
konstnärinnan  

4. att det torg som idag heter Olof Palmes Torg döps om till Lars 
Ahlins Torg 

5. att lämplig gata eller plats i anslutning till Universitet döps till 
efter Olof Palme 

6. att en pristävling utlyses för att namnge promenaden på norra 
sidan av Selångersån från gamla E 4 till Universitetsallén vid 
Himlabadet.  
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Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag samt följande att-satser: 
 
att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska beaktas vid 
utarbetandet av riktlinjer, 
 
att en översyn av gatunamn med samma namn i olika kommundelar 
görs i samband med utarbetandet av dessa riktlinjer 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till Maria Algotssons (MP) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Maria Algotsson (MP) och Bodil Hanssons (S) förslag om bifall till 
plan- och utvecklingsutskottets förslag samt tilläggsatt-satser och 
dels Alicja Kapicas (M) förslag om bifall till motionen. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Maria Algotsson (MP) och Bodil Hanssons (S) förslag. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och därmed inte deltar i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 14 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00415-6 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 116 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-09-01 
• Motion (M) om att hedra kända personer med anknytning till 

Sundsvall, daterad 2015-03-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 100  Motion (SD) om Petersvik 
 (KS-2015-00552-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har den 2 juni 2015 formulerat en motion om 
Petersvik som inlämnats till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion:  

• att Sundsvalls kommun visar respekt för skattebetalarnas 
pengar och därför avbryter de aktuella planerna angående 
logistikparken  

• att Sundsvalls Logistikpark AB, i samråd med SCA, arbetar 
fram ett nytt förslag angående en mindre logistikpark  

• att Sundsvalls kommun erbjuder tidigare ägare till de inlösta 
fastigheterna i området som ännu ej rivits att få köpa tillbaka 
fastigheterna, samt  

• att Sundsvalls kommun avbryter planerna på att expropriera 
de fastigheter i Petersvik som kommunen ännu ej köpt.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 §230 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S), Maria Algotsson (M) och Jörgen Berglund (M) 
yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hansson (S) med fleras förslag om bifall till finans- och näringslivs-
utskottets förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag om bifall till 
motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Bodil Hansson (S) med fleras förslag. 
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Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 21 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00522-6 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-10-23 § 155 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-10-21 § 143 
• Motion (SD) om Petersvik, daterad 2015-06-02 
 
_ _ _ _ 
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§ 101  Motion (FP) om handeln i Sundsvall 
(KS-2015-00495-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Folkpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att bjuda in 
intressenter/representanter för handel, restaurang, hotell, 
fastighetsägare m fl som kan tänkas påverkas av ökande konkurrens i 
och med att IKEA öppnar ett nytt varuhus i Umeå. Gruppens syfte 
och mål ska vara att utreda vilka åtgärder som är möjliga och 
lämpliga att vidta för att lindra/förhindra negativa följder för Sund-
svalls näringsliv. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag till beslut. Vidare önskar de få lämna en 
protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapicas (M) förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) lämnar följande protokolls-
anteckning: 
 
”Den här motionens syfte var när den lades att Sundsvalls kommun 
skyndsamt måste agera för att tillsammans med berörda parter och 
myndigheter förhindra eller förmildra effekterna av att IKEA 
etablerar Norrlands största IKEA-varuhus i Umeå under våren 2016. 
Till varuhuset knyts också 95 nya butiker. 
 
Effekterna av detta befaras leda till en stor omsättningsminskning för 
butiker i, främst, Birsta. Riskerna för personalreduceringar m.a. av 
detta anses stora. Drabbade kommer förmodligen huvudsakligen  
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vara yngre människor, som då måste söka nya arbeten eller 
utbildningar. För detta måste Sundsvall ha en plan, som inkluderar 
alla berörda parter. 
 
Det förvånar oss att hanteringstiden av denna motion behöver ta 
nästan ett år, för att då lyftas fram och anses besvarad! Det oroar 
oss också att Handelns organisation inte upplever att kommunen på 
något sätt engagerar sig i problemet. 
 
Vi accepterar att anse motionen besvarad, endast med anledning av 
att motionens huvudsyfte i praktiken nästan har fallit på grund av en 
orimligt lång handläggningstid. Syftet var att agera i tid innan den 
nya konkurrensen öppnade, att vara proaktiva och försöka få till 
förändringar i hyfsad tid innan. Nu är det öppningsdags i Umeå och 
vi har tappat värdefull tid.” 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 11 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00495-3  
• Näringslivsbolaget i Sundsvall ABs yttrande, 2015-12-22 
• Motion (FP) om handeln i Sundsvall, daterad 2015-05-25 
 
_ _ _ _ 
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§ 102 Val av representant till styrgruppen för 
bredbandsprojektet Dig. 2020 
(KS-2016-00250) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Bodil Hansson (S) till representant till styrgruppen för 
bredbandsprojektet Dig. 2020. 

Ärendet 
Dig. 2020 är ett EU-finansierat projekt i Västernorrland som startats 
med syfte att nå regeringens bredbandsmål om att 90 procent av alla 
hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 megabit per sekund 
till år 2020. Projektet ska arbeta för att förstärka bredbandsut-
byggnaden i länet.  
 
Projektet ska återrapporteras till en styrgrupp bestående av 
företrädare för Länsstyrelsen Västernorrland och deltagande 
kommuner. Kommunstyrelsen ska utse en representant från 
Sundsvalls kommun till styrgruppen. 

Överläggning 
Ordföranden föreslår att Bodil Hansson (S) utses till Sundsvalls 
kommuns representant till styrgruppen för bredbandsprojektet Dig. 
2020. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är 
sitt eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens inbjudan, 2016-02-26, separat utskickad 
 
_ _ _ _ 
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§ 103  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 om svar till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) om inventering av byggbar mark, 2016-01-27 
(KS-2015-00949) 
 

• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 
o Finans- och näringslivsutskottet den 23 februari § 15 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 23 februari §§ 10–12  
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 16 februari § 10 

 
• Delegationsbeslut – personalfrågor (KS-2016-00012) 

o Anmälan av anställningsbeslut hos servicecenter under 
perioden 2015-10-01–2015-12-31 

 
_ _ _ _ 
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§ 104  För kännedom 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden  
 
• Styrelseprotokoll: 

o Sundsvall Elnät AB 2015-10-01 §§ 1–2 
o Sundsvall Elnät AB 2015-11-04 §§ 1–11 
o Sundsvall Elnät AB 2016-01-19 §§ 1–11 
o Mitthem AB 2016-01-22 §§ 1–14 
o Norra Kajen Exploatering AB §§ 1–13 
o Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2016-02-18 §§ 8–15 
o Räddningstjänstförbundet i Medelpad 2015-12-11 §§ 46–55 
o ServaNet AB 2015-03-11 §§ 1–8 
o ServaNet AB 2015-11-09 §§ 1–10 
o ServaNet AB 2016-01-27 §§ 1–10 
o SKIFU AB 2016-01-22 §§ 1–16 
 

• Revidering av placeringsreglemente för Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB 2016 (KS-2016-00112) 

 
• Medborgarlöfte från Sundsvalls kommuns och lokalpolisområde 

Medelpad,  
2016-02-18 (KS-2016-00228) 

 
_ _ _ _ 
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