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Övriga närvarande    
Annelie Wikner tf. kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 31, § 49 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 31, § 49 
Mikael Ålund tf. kanslichef § 34 
Anders Johansson tf. Vd SBAB/controller § 34 
Cecilia Aspholm kommunjurist  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  

 
 
Protokollet omfattar §§ 30-52 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Jörgen Berglund 
Justerare 

 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 

 
 
 

 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-02-13 2017-02-20 2017-02-20 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2017-03-14 2017-02-20 – 2017-03-13 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

Koncernstabens kansli 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Jörgen Berglund med Alicja Kapica som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 30  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2017-00088) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  

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

Överläggning  
Vid dagens sammanträde informerar tillförordnad kommundirektör 
Annelie Wikner bland annat om följande punkter: 
 

• Resultat utifrån den resvaneundersökning som genomfördes i 
Sundsvalls kommun under hösten 2016 

• På internationella kvinnodagen, den 8 mars 2017, arrangerar 
Räddningstjänsten Medelpad en prova på dag för tjejer från 
16 år och uppåt 

 
_ _ _ _ 
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§ 31  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2017-00089) 
 

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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§ 32  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2017-00090) 
 

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 ordföranden om följande 
aktuella punkt: 
 

• En extern revisionsgranskning av Svenska Kommun 
Försäkrings AB pågår. 

 
_ _ _ _ 
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§ 33  Statusrapport Kommungaranti 
Skandinavien Försäkring AB 
(KS-2017-00169)  
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  

Ärendet  
Vid dagens sammanträde ger ekonomidirektör Örjan Folkesson 
kommunstyrelsen en statusrapport för hur processen med 
avvecklingen av engagemanget i Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB går och hur den ekonomiska utvecklingen har sett ut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 34  Ändrade ägarförhållanden Sundsvall Hamn 
AB 
 (KS-2016-00902-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att aktieägartillskott om 162 miljoner tillförs Sundsvalls 
Hamn AB (SHAB) genom apport av kommunens fastigheter i avsikt 
att kapitalisera bolaget så att detta, tillsammans med det 
aktieägartillskott som SCA Logistics AB (SCA) parallellt tillför, 
förmår finansiera anläggandet av en containerhamn,  
 
att med tillämpliga kompletteringar som får tillföras avtalet i 
samband med kapitaliseringens genomförande, godkänna bifogat 
aktieägaravtal, daterat 2016-11-11, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och styrelsen för Stadsbacken AB 
(SBAB) att lämna aktieägartillskott genom apport av kommunens 
fastigheter, 
 
att uppdra till styrelsen för SBAB att genomföra den nyemission som 
följer av apporten, samt 
 
att uppdra till styrelsen för SBAB att se till att styrelsen för SHAB 
genomför den nyemission som följer av lämnade aktieägartillskott, 
 
att ovanstående beslutssatser är avhängiga kommunfullmäktiges 
slutliga investeringsbeslut rörande den planerade logistikparken.  

Ärendet 

Kapitalisering av SHAB i avsikt att ge bolaget finansiella 
förutsättningar att anlägga en containerhamn. Kapitaliseringen 
medför ändrade ägarförhållanden i SHAB, vilket föranleder till 
ändringar i aktieägaravtalet mellan SBAB och SCA. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar att ärendet i första hand återremitteras 
med följande motivering: 
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i väntan på en i laga kraft vunnen dom i mark- och 
miljödomstolen samt för att få klarhet kring hur 
offentlighetsprincipen och meddelarfriheten kommer 
tillämpas utifrån det föreslagna nya avtalet. 

 
I andra hand yrkar han avslag på ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Martin Klausens 
(SD) förslag om återremiss i första hand och avslag på ärendet i 
andra hand. 
 
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 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Martin Klausens 
(SD) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Angel Villaverde (MP) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 3 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00902-2 
• Stadsbacken AB protokoll, 2016-11-17 § 121 
• Slutligt utkast aktieägaravtal, 2016-11-11 
• Värdering Tunadal, uppdaterad 2016-03-02 
• Sundsvalls Hamn AB finansiering 2013-03-26, uppd 2016-06-10 
• Sundsvalls Hamn AB affärsplan, 2016-11-04 
• Stadsbacken AB PM-Beslut, 2016-11-11 
 
_ _ _ _ 
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§ 35  Kvittering av nämndernas och bolagens mål 
och resursplaner 2017 
 (KS-2017-00026-11) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att begära att barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen i 
mars ska komplettera sin mål och resursplan enligt koncernstabens 
förslag  innan mål och resursplanen kan godkännas av 
kommunstyrelsen,  
 
att godkänna att övriga nämnders och bolags mål och resursplaner 
svarar mot mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020, 
 
att kommunstyrelsen ska se över sina indikatorer och 
handlingsplaner i mål och resursplanen för att bättre svara upp till 
kommunfullmäktiges mål inom de prioriterade områdena,  
 
att samtliga nämnder till delårsrapport 1 januari-april 2017 tydliggör 
hur beaktandet av den hållbara tillväxtstrategin och 
landsbygdsprogrammet sker för mål inom de prioriterade områdena, 
samt 
 
att samtliga nämnder till delårsrapport 1 januari-april 2017 tydliggör 
vilka indikatorer som följs upp vid delårsrapport 1, 2 och årsvis. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta de MRP-uppdrag från tidigare års mål och resursplaner 
som finns förtecknade i bilaga 1 till slutrapporten ”Kvittering av 
nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2017”, 
 
att stadsbyggnadsnämndens budgetram för 2017 justeras ned med 
4,6 mnkr för driftmedel för ”övertagande av gamla E4:an drift och 
underhåll” och att motsvarande uppskrivning sker av 
resultatbudgeten för 2017, 
 
att godkänna att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration ska erbjuda sommarjobb på 3-4 veckor inom ramen för 
verksamhetssatsningen ”Sommarjobb för ungdomar”, 
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att begränsa nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integrations ansvar för verksamhetssatsningen ”Nya jobb” till att 
omfatta åtgärdsanställningar, samt 
 
att notera nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integrations förslag om att ändra mål och önskat resultat för 
prioriterat område Likvärdig skola.    
 
Ärendet 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i 
planeringen inför 2017 för att säkerställa att nämnderna har gjort en 
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 
2017-2018 med plan för 2019-2020.  
 
Koncernstaben har granskat samtliga nämnders, helägda bolags samt 
Medelpads Räddningstjänstförbunds mål och resursplaner (MRP) 
2017 för att se om de stämmer överens med kommunfullmäktiges 
MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020. I mål och resursplan 2017 
beslutad av kommunfullmäktige framgår tydligt att mål och 
handlingsplaner inom kommunfullmäktiges beslutade prioriterade 
områden, ska godkännas av kommunstyrelsen.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till 
attsatserna 4 och 5 och avstår från att delta i besluten för attsatserna 1 
till och med 3 av de attsatser som ska beslutas vid dagens 
sammanträde. 
 
Vidare yrkar de bifall till attsats 1 och avstår från att delta i besluten 
för attsatserna 2 till och med 5 av de attsatser som föreslås beslutas 
av kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falks 
(L) och Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag.  
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Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att de avstår 
från att delta i dagens beslut gällande attsatserna 1-3 som beslutas av 
kommunstyrelsen samt attsatserna 2-5 som föreslås beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 9 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00026-11 
• Kvittering nämndernas mål och resursplaner 2017, 2017-01-05 

 
_ _ _ _ 
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§ 36  Biblioteksplan för Sundsvalls kommun 
 (KS-2016-00729-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta koncernstabens förslag till biblioteksplan för Sundsvalls 
kommun, daterat 2017-01-03, samt 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att överlämna 
kommunfullmäktiges beslut, biblioteksplan för Sundsvalls kommun 
och kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan kopplad till 
biblioteksplan 2017-2021 till Statens kulturråd. 

Ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801 § 17) ska kommuner och landsting 
anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
Biblioteksplanen ska antas av kommunfullmäktige. Den senast 
antagna biblioteksplanen för Sundsvalls kommun upphörde att gälla 
vid utgången av 2016 och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
(2015-05-25 § 219) har ett nytt förslag på biblioteksplan utarbetats av 
kultur- och fritidsnämnden. Planen ska gälla för tidsperioden 2017-
2021. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) och Stefan Falk (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-01-24 - § 3 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00729-4  
• Beskrivningar och motiveringar till ändringar 
• Handlingsplan kopplad till Biblioteksplan 2017-2021 
• Koncernstabens förslag biblioteksplan för Sundsvalls kommun 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-21 § 208 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-11-17 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-09-28 § 79 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2016-09-21 
_ _ _ _ 
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§ 37  Strategi för långsiktig 
informationsförvaltning och införande av e-arkiv 
 (KS-2016-00895-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva gällande strategidokument Strategi för dokument- och 
arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern, fastställt av 
kommunfullmäktige 2008-05-26 § 358, 
 
att fastställa förslag till Strategi för långsiktig 
informationsförvaltning i Sundsvalls kommunkoncern (2016-12-15), 
 
att förnya kommunstyrelsens delegation att i egenskap av 
arkivmyndighet göra de ändringar i Regler för hantering av allmänna 
handlingar i Sundsvalls kommunkoncern som vid varje tidpunkt 
anses nödvändiga och som kan göras med stöd av lag eller 
kommunfullmäktiges styrdokument, 
 
att anta Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, som en 
grund utifrån vilken Sundsvalls kommuns myndigheter gör egna 
tillägg efter behov, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa ett e-arkiv för 
Sundsvalls kommunkoncern, samt 
 
att ge koncernstaben i uppdrag att återkomma med nytt förslag om 
finansiering av e-arkiv.  

Ärendet 
Ärendet rör en förnyad strategi för Sundsvalls kommunkoncerns 
långsiktiga informationsförvaltning samt införandet av e-arkiv. 
Genom en förnyad strategi anpassar sig Sundsvalls kommun till den 
tekniska utvecklingen och möjliggör därigenom en långsiktig, säker 
och strukturerad informationsförvaltning till nytta för alla.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-01-17 - § 4 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00895-1 
• Strategi för långsiktig informationsförvaltning i Sundsvalls 

kommunkoncern 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-13 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 38  Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning - återremitterat ärende 
 (KS-2016-00451-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen av 
kommunfullmäktige 2013-04-29, § 121, samt 
 
att fastställa reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt 
koncernstabens förslag med ändringar gjorda vid plan- och 
utvecklingsutskottets sammanträde 2017-01-24 - § 5, dnr KS-2016-
00451-5.  

Ärendet 
Koncernstaben har fått i uppdrag att revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning med en komplettering som underlättar hantering av 
punkten ”Allmänhetens frågestund” som finns med på 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kompletteringen innebär ett 
införande av rutiner kring hur frågan ska behandlas och ett 
klargörande kring vem som ansvarar för att frågan får ställas. 
 
På uppdrag av kommunfullmäktiges presidiekonferens har 
koncernstaben även föreslagit att flytta inlämningstiden för ”Frågor 
enligt kommunallagen” från ”vardagen närmast” till ”två arbetsdagar 
före” kommunfullmäktiges sammanträden, för att ge svaranden en 
större möjlighet att diskutera frågan med tjänstemännen och på så sätt 
lämna ett bättre svar på sammanträdet. 
 
Slutligen föreslår koncernstaben en språklig justering i 
arbetsordningen, för att den bättre ska överensstämma med 
kommunallagen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag och yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falks (L) förslag. 
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-01-24 - § 5 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00451-5  
• Arbetsordning för Sundsvalls kommunfullmäktige, förslag till 

revidering 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-10-17 § 259 
• Presidiekonferensens protokoll 2016-12-09 
• Arbetsordning för Sundsvalls kommunfullmäktige 
 
_ _ _ _ 
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§ 39  Svar på kommunrevisonens 
granskningsrapport - Styrning via styrdokument, 
steg 1 
 (KS-2016-00791-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att genomföra en riktad revidering av granskade styrdokument i syfte 
att säkerställa att dokumenten är upprättade i enlighet med gällande 
Så här skriver vi och tar hand om styrdokument i Sundsvalls 
kommunkoncern – Riktlinjer, KS-2013-00405, 
 
att granskade styrdokument senast 31 november 2017 ska vara 
samlade på kommunens hemsida samt 
 
att revideringen ska vara avslutad senast 31 december 2017. 

Ärendet 
Revisionsbyrån EY har i oktober 2016 granskat ett antal styrande 
dokument beslutade av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun, 
däribland arton strategier, fyra program, elva policyer, sju planer och 
sex riktlinjer. De har funnit att vissa av dokumenten saknar uppgifter 
om uppföljningar och ansvarig funktion och att alla dokument inte 
finns samlade på samma ställe. De föreslår därför att bristerna 
avhjälps och att Så här skriver vi och tar hand om styrdokument i 
Sundsvalls kommunkoncern – Riktlinjer, antagna i november 2013, 
följs. De uppmanar även att kommunstyrelsen tillser att 
styrdokumenten finns samlade, är uppdaterade och följs upp. Fortsatt 
arbete för utveckling av strukturer och arbetsätt för stödjande av 
systematisk hantering av styrdokument välkomnas också.  Utifrån 
detta har de bett om kommentarer på de rekommendationer de 
framlagt. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-01-17 - § 3 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00791-3 
• Granskning av styrning genom övergripande styrdokument 
_ _ _ _
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§ 40  Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) 
 (KS-2016-00876-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till remissvar som sitt eget med 
ändringar gjorda vid dagens sammanträde, samt 
 
att överlämna förslag till yttrande över betänkande Ökad insyn i 
välfärden till socialdepartementet. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har inbjudits att lämna synpunkter på 
betänkandet Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till alliansens förslag till remissvar, 
utdelad vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag men att en mening på sida 2 i remissvaret kompletteras med 
texten ”särskilt för småföretagare”. Meningen får följande lydelse: 
 

Däremot anser Sundsvalls kommun att, när nu utredningen 
har konstaterat vilka svårigheter och kostnader det nya 
regelverket kommer att innebära, särskilt för småföretagare, 
är det av stor vikt att detta motverkas i möjligaste mån. 

 
Martin Klausen (SD) och Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till 
Hans Forsbergs (C) förslag.  
 
Ordföranden konstaterer att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsberg (C) med fleras förslag och dels Jörgen Berglund (M) med 
fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enlig Hans Fordberg (C) med fleras 
förslag. 
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Reservation  
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Jörgen Berglund (M) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 8 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00876-2 
• Yttrande - Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62), 2017-01-01 
• Remissvar Alliansen -Ökad insyn i välfärden 
• Socialdepartementets missiv, 2016-11-11 
• Socialnämndens protokoll, 2016-12-14 § 234 
• Socialtjänstens remissvar, 2016-12-06 
_ _ _ _ 
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§ 41  Driftbidrag till icke statliga flygplatser enligt 
förordning (1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur - fr o m 2016 
 (KS-2016-00628-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att betala ut erhållet driftsstöd från 
Trafikverket för 2016 till Midlanda Flygplats AB, samt 
 
att fortsättningsvis uppdra åt kommunstyrelsen att betala ut erhållet 
driftsstöd från Trafikverket till Midlanda Flygplats AB. 

Ärendet 
Utbetalning av driftsstöd för Midlanda Flygplats AB. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 7 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00628-4 
• Stadsbacken AB protokoll, 2016-12-09 § 135 
• Stadsbacken AB skrivelse, 2016-12-02 
 
_ _ _ _ 
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§ 42  Plan för investeringar i Midlanda 
Fastigheter AB samt Midlanda Flygplats AB 
 (KS-2016-00984-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB 
samt Midlanda Flygplats AB till totalt 13,7 mnkr för 2017, samt 
 
att fortsättningsvis delegera till styrelsen i Stadsbacken AB att 
årligen godkänna planen för investeringar i Midlanda Fastigheter AB 
och Midlanda Flygplats AB. 

Ärendet 
Enligt aktieägaravtal med Timrå kommun avseende Midlanda 
Fastigheter och Midlanda Flygplats AB ska investeringar som 
överstiger 15 mnkr under en treårsperiod fastställas av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 6 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00984-1 
• Stadsbacken AB protokoll, 2016-12-09 § 135 
• Stadsbacken AB skrivelse, 2016-12-02 
• Mål och resursplan 2017-2018 Stadsbacken AB 
• Mål och resursplan 2015-2016 Midlanda Fastigheter AB 
• Mål och resursplan 2017-2018 Midlanda Fastigheter AB 
• Mål och resursplan 2017-2018 Midlanda Flygplats AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 43  Förordnande av tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse  
(KS-2015-00951-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra och förtydliga kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 
131, om att Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB 
(Bolagen) ska tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
(SGEI) samt villkoren för Bolagens rätt till ersättning för dessa 
tjänster (Förordnandet), 

 
att Bolagen ska säkerställa att kommersiell flygtrafik till och från 
Sundsvall Timrå Airport kan bedrivas under Förordnandets löptid. 
Bolagens skyldigheter inkluderar därför förvaltning av 
flygplansinfrastrukturen så att den uppfyller vid var tid gällande krav 
för bedrivande av kommersiell flygtrafik avseende säkerhet, 
tillgänglighet och beredskap. Bolagen ska tillhandahålla tjänster i den 
utsträckning de är nödvändiga för att kommersiell trafik ska bedrivas 
vid flygplatsen, såsom bagagehantering, incheckning av passagerare, 
tankning och de-icing av flygplan, 
 
att alla ekonomiska förbindelser mellan Bolagen och flygbolag ska 
vara förenliga med marknadsekonomitestet i 2014 års 
luftfartsriktlinjer,  
 
att Bolagen som underlag för beräkning av ersättning inför varje 
årsbokslut ska redovisa följande avseende det gångna räkenskapsåret:  
 

- Bolagens nettokostnad för de tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse som omfattas av Förordnandet och 
detta tilläggsbeslut. Redovisningen ska ske med en 
metod som bygger på kostnadsfördelning i enlighet 
med p.28-31 i Rambestämmelserna.  

 
-Vilka övriga verksamheter (utöver tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse) som bedrivs av Bolagen under året 
och den nettokostnad eller nettovinst dessa 
verksamheter sammantaget medfört. Redovisningen ska 
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ske med en metod som bygger på kostnadsfördelning i 
enlighet med p.28-31 i Rambestämmelserna.  

 
-Nyckeltal för verksamhetens effektivitet relativt 
jämförbara flygplatser i Sverige (för närvarande 
Norrköping Airport AB, Smaland Airport AB, 
Örnsköldsvik Airport AB, Jönköping Airport AB, 
Skellefteå City Airport AB, Kalmar Öland Airport AB 
och Karlstad Airport AB) som minst omfattar 
flygplatsernas antal anställda i medeltal, totala 
driftskostnader, antal resenärer och flygrörelser. Om 
Flygplatsen redovisar sämre utveckling under året än 
jämförelseflygplatserna ska en godtagbar förklaring 
lämnas av orsaken samt de åtgärder som kommer att 
vidtas för att öka effektiviteten.   

 
att ersättning för utförandet av tjänsterna av allmänt ekonomiskt 
intresse från kommunen fastställs varje år i efterskott,  
 
att ersättningen till Sundsvall Timrå Airport inte ska överstiga den 
nettokostnad för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse som 
Bolagen redovisat enligt kraven ovan,  
 
att om Bolagen inte lämnat en godtagbar förklaring till en sämre 
produktivitetsutveckling än hos sina jämförelseflygplatser ska 
ersättningen inte överstiga den nettokostnad Bolagen skulle haft om 
dess produktivitetsutveckling för det relevanta nyckeltalet motsvarat 
jämförelseflygplatsernas.  
 
att Kommunernas ersättning till Bolagen ska utgå inom ramen för 
mellan Sundsvalls och Timrå kommuner tecknat aktieägaravtal.    
 
att ersättning för utförandet av tjänsterna av allmänt ekonomiskt 
intresse från kommunerna lämnas årligen i förskott genom 
aktieägartillskott med ett belopp som motsvarar Sundsvall Timrå 
flygplats budgeterade nettokostnad för tjänsterna. Ytterligare 
ersättning kan begäras av Sundsvall Timrå flygplats på grund av 
oförutsedda kostnader avseende tjänsterna av allmänt ekonomiskt 
intresse under året. I samband med årsbokslut och redovisning enligt 
ovan fastställs ersättningens storlek för året. Aktieägartillskottet ska 
lämnas med villkor att om de sammantagna tillskotten avseende året 
överstigit den maximala ersättningen enligt ovan är Sundsvall Timrå 
flygplats skyldig att utan dröjsmål återbetala det överskjutande 
beloppet i enlighet med bestämmelserna om vinstutdelning i 18 kap. 
aktiebolagslagen. 
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att om Sundsvall Timrå flygplats inte lämnar en godtagbar förklaring 
till en sämre produktivitetsutveckling än hos sina 
jämförelseflygplatser i samband med ett årsbokslut för ett 
räkenskapsår ska kommunerna fatta beslut om ett produktivitetsmål 
avseende det relevanta nyckeltalet för närmast kommande 
räkenskapsår (år 3) som motsvarar jämförelseflygplatsernas 
utveckling. Ersättningen enligt ovan till Sundsvall Timrå flygplats för 
det senare räkenskapsåret ska inte överstiga den nettokostnad för 
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse som bolagen skulle haft om 
de uppfyllt detta produktivitetsmål under året. 
 
att Sundsvalls kommun åtar sig att, i enlighet med punkt 60 i 
riktlinjerna för SGEI, publicera följande på internet: 

 
- Resultatet av det offentliga samrådet eller andra 
lämpliga instrument som avses i punkt 14. 
- Innebörden av skyldigheterna i samband med 
tillhandahållandet av allmännyttiga tjänster och 
skyldigheternas varaktighet. 
- Företaget och, i förekommande fall, berörda 
territoriet. 
- De stödbelopp som beviljats företaget på årsbasis. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-282 att förordna Sundsvall 
Timrå flygplats (”Flygplatsen”) till leverantör av en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse (”Förordnandet”). Förordnandet har i efterhand 
godkänts av EU-kommissionen.3 Kommissionens godkännande har 
föregåtts av olika tilläggsåtaganden från ägarkommunernas sida, 
vilka kommer till uttryck i beslutssatserna i denna tjänsteskrivelse.  
 
Koncernstaben föreslog i en tidigare skrivelse i detta ärende att 
kommunernas tilläggsåtaganden genast skulle manifesteras i 
Sundsvall Timrå Airports ägardirektiv och i aktieägaravtalet mellan 
ägarkommunerna.  
Förslaget förelades kommunstyrelsen för beslut 2016-11-14, § 291. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med anledning av en 
diskussion gällande bl.a. aktieägaravtalet med Timrå kommun.  
 

                                                 
2 KS-2014-00174, § 131 
3 Beslut av EU kommissionen 2016-01-19 i ärende SA 38892 (2015/NN), 
Sundsvall Timrå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse.  
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Diskussionen innebar i grunden att Timrå kommun valt en annan väg 
att införliva Förordnandet i kommunens verksamhet. Koncernstaben 
ansluter sig i denna tjänsteskrivelse till Timrå kommuns systematik, 
vilket innebär att kommunfullmäktige först beslutar om 
tilläggsåtagandena och senare, i separata ärenden, beslutar om 
ändring av Sundsvall Timrå Airports ägardirektiv och 
aktieägaravtalet mellan ägarkommunerna.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00951-6  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-11-14 § 291 
 
_ _ _ _ 
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§ 44  Höglunda Montessori skolområde, förstudie 
lokalförsörjning - attesträtt 
 (KS-2016-00839-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till fastighetschef Torbjörn 
Stark, Drakfastigheter. 

Ärendet 
Ärendet utgörs av beslut om investeringsmedel i syfte att genomföra 
en förstudie för lokalförsörjning i Höglunda/Montessori skolområdet 
i Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-01-17 - § 10 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00839-1 
• Beställning förstudie Höglunda - Montessori 
 
_ _ _ _ 
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§ 45  Nordichallen, utbyte av konstgräs - ansökan 
om internlån. 
 (KS-2016-00833-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om internlån om 3,8 mnkr ur 2017 års internlåneram i 
syfte att byta konstgräsmatta i Nordichallen, Gärdehov samt 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till t f projektchef Anna 
Nässbjer vid Drakfastigheter. 

Ärendet  
Ansökan om internlån för utbyte av konstgräsmattan i Nordichallen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-01-17 - § 9 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00833-1 
• Preliminär hyreskalkyl Nordichallen 
 
_ _ _ _ 
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§ 46  Navigator, åtgärder etapp 2 - attesträtt samt 
internlån. 
 (KS-2016-00904-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om internlån om 1 mnkr från 2017 års internlåneram i 
syfte att finansiera åtgärder för sophantering på Navigator. 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till t f 
projektchef Anna Nässbjer vid Drakfastigheter. 

Ärendet 
Ärendet utgörs av beslut om avrop från investeringsbudgeten och 
ansökan om internlån för att genomföra kompletterande åtgärder på 
Navigator. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-01-17 - § 8 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00904-1  
 
_ _ _ _ 
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§ 47  Vård- och omsorgsboende, nybyggnad av 
prioriterade boenden – attesträtt 
 (KS-2016-00939-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till 
fastighetschef Torbjörn Stark vid Drakfastigheter. 

Ärendet 
Ärendet utgörs av beslut om avrop av beslutade investeringsmedel i 
syfte att genomföra ny- och ombyggnad för de tre prioriterade och 
påbörjade särskilda boenden för äldre. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-01-17 - § 7 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00939-1. 
 
_ _ _ _ 
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§ 48  Snurrans förskola, genomförande av 
energiåtgärder, reinvesteringar och 
verksamhetsanpassningar - attesträtt 
 (KS-2016-00767-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till 
fastighetschef Torbjörn Stark vid Drakfastigheter. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel för att genomföra 
energibesparings-, underhålls- och verksamhetsanpassningsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-01-17 - § 6 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00767-1 
• Hyresoffert Snurrans förskola 
 
_ _ _ _ 
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§ 49  Avgifter för vård och omsorg 2017 - 
återremitterat ärende 
(KS-2016-00727-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse frågorna som låg till grund för återremissen besvarade,   
 
att godkänna av socialnämnden föreslagna ändringar av avgifter för 
vård och omsorg, med undantag för den föreslagna avgiften för 
matdistribution, 
 
att bestämma avgiften för matdistribution till 300 kr per månad, 
 
att de nya avgifterna ska gälla från dagen för kommunfullmäktiges 
beslut, samt  
 
att avgifterna årligen ska omräknas enligt maxtaxa och/eller 
omsorgsprisindex (OPI). 

Ärendet 
Ändring av taxorna för vård och omsorg.  

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på samtliga attsatser i ärendet. 
 
Vidare yrkar han på följande: 
 

att nuvarande avgifter minskas med 5 procent. 
 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
  
Vidare önskar han att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Därefter konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt koncernstabens förslag. 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas. 
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Reservation  
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.  

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

Protokollsanteckning 
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Miljöpartiet ser positivt på förslagets intention att höja vissa avgifter, 
men befarar att ändringen som leder till att fler brukare kommer upp 
i maxtaxa kan leda till kostnadsökningar snarare än besparingar, 
eftersom brukarnas incitament att hålla nere antalet 
hemtjänsttimmar och annan service försvinner. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00727-7  
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-19 § 251 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-09-21 § 165 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-09-14 
 
_ _ _ _ 
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§ 50  Taxor och avgifter för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 2017  
 (KS-2016-00921-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att meningen på sidan tre i Medelpads Räddningstjänstförbunds 
(MRF) förslag till taxa 2017 som lyder ”Enligt Sundsvalls kommuns 
taxa för kopior av allmänna handlingar from 2009-02-09, antagen av 
kommunfullmäktige 1995-12-18” ersätts med ”Enligt Sundsvalls 
kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar from 2016-03-07, 
antagen av kommunfullmäktige 2016-02-27”, 
 
att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) 
föreslagen taxa avseende avgifter för förebyggande verksamhet och 
avgifter för räddningsverksamhet, att gälla från dagen för 
kommunfullmäktiges beslut, samt  
 
att bemyndiga Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) att, 
avseende avgifter för förebyggande verksamhet och avgifter för 
räddningsverksamhet, årligen uppräkna sina taxor med en procentsats 
som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV).  

Ärendet 
Ändring av MRF:s taxa0F0F0F

4 avseende avgifter för förebyggande 
verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet.  

                                                 
4 Notering som föranleder denna skrivelses första attsats: MRF:s ”Taxa 2017” 
innehåller ett faktafel på sidan tre angående kopiering av allmänna handlingar. 
Texten hänvisar till Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar 
”from 2009-02-09, antagen av kommunfullmäktige 1995-12-18”. Det har dock 
tagits ett nytt beslut angående taxan, så den korrekta texten borde istället lyda 
”from 2016-03-07, antagen av kommunfullmäktige 2016-02-29” 
(Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-02-29 § 27). Motiveringen till ändringen är 
att taxan annars inte får tillämpas. Synpunkten har framförts till MRF. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-01-24 - § 4 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00921-2  
• Översändelse 2016-12-01 
• Medelpads räddningstjänstförbunds protokoll, 2016-11-11 § 47 
• Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningens 

verksamhetsområde 2017 
• Taxa 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 51  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 januari 2017: 
 § 5 Ansökan om internlån - 

verksamhetsanpassningar för socialtjänsten 
 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 24 januari 2017: 
 § 2 Inrättande av ett skönhetsråd i Sundsvalls 

kommun 
 § 4 Översiktsplan för Timrå kommun, 

samrådsyttrande 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 17 januari 
2017: 
 § 5 Samrådsförslag - Sundsvalls kommuns 

trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

 
• KS-2016-00917 Delegationsbeslut - yttrande detaljplan triangelspår 

Bergsåker 
• KS-2016-00918 Delegationsbeslut - yttrande detaljplan södra östra 

Alnön 
• KS-2016-00935 Delegationsbeslut Skottsundsbacken, injustering 

värmesystem 
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• KS-2016-00962 Delegationsbeslut Hedbergska skolan, 
energieffektiviseringsåtgärder 

• KS-2016-00965 Delegationsbeslut Solede skola, 
energieffektiviseringsåtgärder 

• KS-2016-00980 Delegationsbeslut - yttrande inför beslut om 
planbesked Bergsåker 5-20 

• KS-2017-00037 Delegationsbeslut - yttrande inför beslut om 
planbesked Verkstaden 3 Skön 

• KS-2017-00041 Delegationsbeslut - yttrande gällande detaljplan 
Haga 3-49 Skön 

• KS-2017-00086 Delegationsbeslut ansökan enligt 
Hemvärnsförordningen 

• KS-2017-00102 Delegationsbeslut yttrande om kameraövervakning 
polismyndigheten 

• KS-2017-00106 Delegationsbeslut - yttrande över ansökan 
kameraövervakning FastOut AB 

 
_ _ _ _ 
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§ 52  För kännedom 
(KS-2017-00009) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Elnät 2016-12-09, per capsulam 
o Elnät AB 2016-11-09 
o Näringslivsbolaget AB 2017-01-20 
o Stadsbacken AB 2017-01-20 - protokoll 

 
• Beslut - tillstånd kameraövervakning BPL Sverige AB,  

KS-2016-00900-4 
• Beslut om kameraövervakning Riksbyggen Ek förening,  

KS-2016-00941 
 
_ _ _ _ 
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