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Tid Kl. 14.00–16.00  
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande Magnus Sjödin (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande  
 Erland Solander (M) tjänstgörande ersättare för Malin 

Broström (M) 
 

 Habib Effati (M) ej § 101 pga. jäv  
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Mats Mehlin (C)   
 Hans Brynielsson (KD)   
 Peder Björk (S)   
 Tommy Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Bodil 

Hansson (S) 
 

 João Pinheiro (S)   
 Lena Österlund (S) ej §§ 101, 112 pga. jäv  
 Leif Nilsson (S) ej §§ 101, 106 pga jäv  
 Anders Hedenius (S) tjänstgörande ersättare för  

Åsa Ulander (S) 
 

 Kim G Ottosson (V)   
    
Närvarande ersättare Erland Solander (M) tjänstgör §§ 97-126  
 Sven Bredberg (M) tjänstgör § 101  
 Else Ammor (M)   
 Stefan Falk (FP)   
 MariAnne Andersson (MP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Tommy Eriksson (S) tjänstgör §§ 97-126  
 Anders Hedenius (S) tjänstgör §§ 97-126  
 Jan-Olov Lampinen (S) tjänstgör §§ 101, 106, 112  
 Malin Larsson (S) tjänstgör § 101  
 Claes Stockhaus (V)   
    
Övriga närvarande Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
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 Arne Mattisson kommunjurist  
 Joachim Sjövall  ordförande Studentkåren i 

Sundsvall  
§ 97 

 Carina Sandgren projektchef Sundsvall  
Logistikpark AB 

§ 98 

 Tommy Berglund  planarkitekt stadsbyggnadskontoret § 98 
 Mats Bäck utvecklingschef Sundsvall  

Energi AB 
§ 98 

 Bo Eskebäck WSP Sverige § 98 
 

Protokollet omfattar §§ 97-126 
 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Johanna Kangas  
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Joäo Pinheiro 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-05-07 2012-05-09 2012-05-10 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-06-05 2012-05-10 - 2012-05-31 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 
Dagens protokoll justeras av João Pinheiro med Peder Björk som 
ersättare. 
 
– – – – 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2012-00435 
 

§ 97 Studentkårens verksamhet 
Kårordföranden Joachim Sjövall berättar om Studentkåren i Sundsvall 
samt om tankarna bakom projektet ”Vision Grönborg”.  
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2012-00436 
 

§ 98 Information om detaljplaner för Korsta och 
Sundsvall Logistikpark 

Projektchef Carina Sandgren, utvecklingschef Mats Bäck, Bo Eskebäck 
från WSP, och planarkitekt Tommy Berglund, informerar om 
detaljplanerna rörande Korstaverket och Sundsvall Logistikpark som 
ska upp för behandling i nästa kommunstyrelsesammanträde, och 
därefter i kommunfullmäktiges sammanträde i juni.  
 
Eftersom att planerna är omfattande ges en muntlig dragning till 
kommunstyrelsen.  
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2012-00005 
 

§ 99 Aktuellt från koncernstaben 
Kommundirektören informerar om: 
 
• Valfrihet och mångfaldsprojektet:  

Förstudier kring konkurrensutsättning av kommunens verksamheter 
fortsätter utifrån tidigare antagna riktlinjer.  
 

• Utveckling av tjänstemannaorganisationen, bland annat:  
inrättande av Ledarakademin,  
värdskap, service och bemötande (ökat kundfokus),  
utveckling av internkontroll och kvalitetsarbete. 
 

• Arbetet inom Sundsvallsregionen:  
näringslivssamverkan,  
Trainee Södra Norrland,  
Biogas Mellannorrland, nutid och framtid. 
 

• Svenskt Näringslivs näringslivsranking:  
Sundsvall har förbättrat sin placering med 76 platser, och är nu 
totalt på plats 118.  

 
Ekonomidirektör Jonas Borg informerar om ändringar i 
planeringsförutsättningarna som rör år 2015 och 2016. Han lämnar 
även ut nedanstående handlingar till kommunstyrelsen.  
 
o ”Utbytesblad till planeringsförutsättningar inför MRP 2013-2016, 

sidan 18” 
o ”Svarta Listan inför MRP 2013-2016, daterad 2012-05-03” 
o ”Skatteprognos april 2012 jämfört med ekonomiska 

planeringsförutsättningarna” 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2012-00281 
 

§ 100 Kompletteringsbudget 2012 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudgeten för år 2012, enligt 

Koalitionens förslag daterat 2012-04-24, samt koncernstabens 
skrivelse 2012-04-13, reviderad 2012-04-26. 

Bakgrund 
Kompletteringsbudgeten ska fastställa nya anslag för innevarande 
kalenderår som p.g.a. särskilda skäl inte ingår i den fastställda års-
budgeten (MRP 1 år). 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
fastställa Koalitionens förslag till kompletteringsbudget för år 2012.  
 
Peder Björk (S) yrkar, med instämmande av Kim G Ottosson (V), att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
kompletteringsbudget för år 2012.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
yrkandet från Lars Persson (FP), och dels yrkandet från Peder Björk (S) 
och Kim G Ottosson (V). 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) yrkande.  

Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), João Pinheiro (S), Lena 
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Anders Hedenius (S), samt  
Kim G Ottosson (V), reserverar sig mot beslutet.  

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 62 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-13, med bilagor 1-2 – reviderad 

2012-04-26 
• Koalitionen i Sundsvall, Kompletteringsbudget 2012 
• Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, förslag till kompletterings-

budget 2012 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2012-00143 
 

§ 101 Årsredovisning 2011 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstför-

bund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, samt 

  
att fastställa årsredovisningen 2011 för Medelpads Räddningstjänst-

förbund. 

Bakgrund 
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin 
årsredovisning för 2011 till medlemskommunerna. Förbundets revi-
sorer har överlämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Habib Effati (M), Lena Österlund (S) och Leif Nilsson (S) anmäler jäv 
och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 70 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-03 
• Revisionsrapport, 2012-03-23 
• Kommunrevisionens revisionsberättelse, 2012-03-30 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-05-07 10 
 

 
 
KS-2012-00307 
 

§ 102 Ansökan om permutation samt bildande av 
samfond för Stiftelsen Justina Altins fond för 
gamla tjänarinnor, Fröken Nanna Platzmans 
stiftelse, och Stiftelsen H E Schermans fond 
för hyresbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Stiftelsen 

Justina Altins fond för gamla tjänarinnor, 
  

hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Fröken Nanna 
Platzmans stiftelse, 

att 

  
att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Stiftelsen H E 

Schermans fond för hyresbidrag, 
  
att hos Kammarkollegiet ansöka om bildande av en samfond att 

omfatta de nämnda stiftelserna, samt 
  
att bemyndiga kommunjurist Gunwor Swenning att såsom ombud 

för kommunstyrelsen vidta de justeringar som under handlägg-
ningens gång kan visa sig behövas.  

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen, i egenskap av förvaltare 
för Stiftelsen Justina Altins fond för tjänarinnor, Fröken Nanna Platz-
mans stiftelse och Stiftelsen H E Schermans fond för hyresbidrag, 
ansöker hos Kammarkollegiet om ändring av stiftelsernas ändamål. 
Kommunstyrelsen föreslås även ansöka om bildande av en samfond 
vari dessa tre stiftelser kan ingå. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 71 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-27 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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KS-2010-00511 
 

§ 103 Demokrati- och uppföljningsberedning – 
rapport av återremiss samt avslutande av 
uppdrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdraget till kommunstyrelsen ”att skyndsamt utreda 

konsekvenserna av demokratiberedningens förslag om en 
demokrati- och uppföljningsberedning för mandatperioden 
2011-2014” förklaras avslutat med anledning av fullmäktiges 
beslut om revidering av år 2012 i fastställd Mål och resursplan 
2012-2014, 2011-10-31, § 253. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2011-01-31, § 69 till kommunstyrelsen 
”att skyndsamt utreda konsekvenserna av demokratiberedningens 
förslag om en demokrati- och uppföljningsberedning för 
mandatperioden 2011-2014”. Uppdraget föreslås förklarat avslutat med 
hänvisning till den reviderade Mål och resursplanen år 2012 för 
Sundsvalls kommun 2012-2014. Av den reviderade mål- och 
resursplanen framgår att demokratiberedningen överförs till 
kommunfullmäktiges presidium. 

Överläggning 
João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), och Kim G Ottosson (V), yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ”att inrätta 
en Demokrati- och uppföljningsberedning under kommunfullmäktige 
där alla kommunfullmäktiges partier är representerade, samt ”att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett förslag 
till uppdragsbeskrivning för beredningen.”  
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut.  

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
yrkandet från João Pinheiro (S) med flera, och dels yrkandet från Lars 
Persson (FP).  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) yrkande.  

Reservation 
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), João Pinheiro (S), Lena 
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Anders Hedenius (S), samt Kim G 
Ottosson (V), reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 30 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-02 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2011-04-05, § 33 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 104 MRP- uppdrag NT 8, 2010 - Kartlägg inom 
vilka specifika områden som Sundsvall har 
konkurrensfördelar när det gäller företag 
som arbetar med miljöteknik (Clean Tech) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisning av MRP- uppdrag NT 8, 2010, genom 

rapportbilaga som avser kartläggning inom vilka områden som 
Sundsvall har konkurrensfördelar när det gäller företag som 
arbetar med miljöteknik (Clean Tech). 

  
 Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag NT 8, 2010, samt 
  
att förklara uppdraget slutfört. 

Bakgrund 
Koncernstaben avrapporterar uppdrag 8 från MRP 2010 med en 
sammanställd rapport som visar inom vilka områden Sundsvall har 
konkurrensfördelar när det gäller företag som arbetar med miljöteknik 
(cleantech). Ärendet omfattar såväl definition, konkurrensfördelar i 
Sundsvall samt framtida trender och rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 79 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-30, med bilaga 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Bolagsordning för Norra Kajen Exploatering 
AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera bolagsordningen för Norra Kajen Exploatering AB 

enligt koncernstabens förslag daterat 2012-03-02. 

Bakgrund 
Ärendet avser förändrad bolagsordning för Norra Kajen Exploatering 
AB med anledning av Sundsvalls kommuns förvärv av samtliga aktier i 
bolaget. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 74 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-02 
• Förslag till bolagsordning för Norra Kajen Exploatering AB,  

2012-03-02 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge koncernstaben i uppdrag att översiktligt utreda konsekven-

serna av de föreslagna alternativen, samt eventuellt andra 
alternativ, vad gäller ägarstruktur samt affärs- och finansierings-
modeller för Sundsvall Logistikpark. 

Bakgrund 
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) utreder på uppdrag av 
kommunfullmäktige möjligheterna att anlägga en Logistikpark i 
Sundsvall. Bolaget har utarbetat ett ”Underlag för inriktningsbeslut om 
fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark” vilken behandlas av 
bolagets styrelse 4/4 2012. Planen är att ärendet sedan behandlas av 
styrelsen för Stadsbacken AB (SBAB). Intentionen från SLPAB är att 
kommunfullmäktigen ska kunna fatta ett inriktningsbeslut vid 
junisammanträdet vad gäller skapandet av Logistikparken. 

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 75 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-30, reviderad 2012-04-25 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Almedalens boende, verksamhetsanpass-
ningar – upphävande av beslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva uppdraget enligt ärende STN-2010-00037-1, samt 
  
att koncernstaben (service och teknik) ändrar ändamål i tidigare 

beslut STN-2010-00037-1 gällande internlån 500 000 kronor 
ombyggnad lägenheter för att nu omfatta ombyggnad tvättstugor 
och byte tvättutrustning. 

Bakgrund 
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2010-02-11 att ge 
förvaltningen i uppdrag att skapa tre stycken permanenta lägenheter 
genom att bygga om sex stycken korttidsvårdplatser. Under pågående 
systemskede meddelade socialtjänsten att man var tvungen att behålla 
de befintliga korttidsplatserna pga. ökat behov av korttidsplatser och 
därmed inte genomföra projektet. 
 
När Almedalen var nytt så skickades tvätten bort men idag sköts den på 
plats. Det nya arbetssättet gör att byggnaden med dess befintliga tvätt-
stugor och utrustning behöver anpassas till dagens behov. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-04-26, § 39 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-28 
• Service- och tekniknämndens arbetsutskottsprotokoll, 2010-02-11, 

§ 12 (STN-2010-00037) 
 
– – – – 
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§ 108 Almedalens boende, verksamhetsanpass-
ningar – investeringsbudget för verksam-
hetsanpassningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncernstaben får ianspråkta 2,3 mkr ur kommunstyrelsens 

investeringsbudget för verksamhetsanpassningar för projektering 
och ombyggnation av tvättstugor, kontor mm på Almedalens 
boende, samt 

  
att attesträtt ges till projektledare Maria Olsson. 

Bakgrund 
Almedalen är ett somatiskt äldreboende med 19 stycken lägenheter för 
permanent boende, fem korttidsplatser och en växelvårdsplats. 
Byggnaden består av 3 stycken våningar med lägenheter och en 
källarvåning med förråd, gemensamma utrymmen m.m. 
 
Eftersom både arbetssätt och nyttjandet av lokalerna på boendet har 
ändrats sedan huset byggdes behöver lokalerna anpassas till dagens behov. 
 
Åtgärderna hyressätts mot hyresgäst. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-04-26, § 40 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-28 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
 

2012-05-07 18 
 

 
 
KS-2012-00204 
 

§ 109 Fillan 11:11 (f.d. AMU-center), verksam-
hetsanpassning av aktivitetscenter för 
socialtjänsten – internlån 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt koncernstaben, service och teknik, att genomföra 

projektering samt ombyggnad i fastigheten ”AMU-center”, 
Fillan 11:11 för socialtjänstens verksamhet, 

  
att ansöka om internlån för projektering samt ombyggnad för 

socialtjänsten om totalt 14,8 mkr, samt 
  
att attesträtt för ovanstående ges till projektchef Jenny Erlandsson. 

Bakgrund 
Service och teknik föreslår att kommunstyrelsen ansöker om ett intern-
lån på 14,8 mkr för att genomföra projektering och ombyggnad i fastig-
heten Fillan 11:11, före detta AMU-center, för socialtjänstens verksam-
het. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-04-26, § 41 
• Koncernstabens skrivelse 2012-03-30 med bilagorna planritning 

2012-03-29 och illustrationsplan 2012-03-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00284 
 

§ 110 Stenstan Visitor Center — Kostnader och 
drift 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för fortsatt beredning.  

Bakgrund 
Stenstan Visitor Center (SVC) kommer att öppnas den 6 juni 2012. Mål 
2-projektet avslutas 2013-09-30. I projektbeskrivningen anges att SVC 
ska drivas vidare av egen kraft efter projekttidens slut. Med anledning 
av att SVC ännu inte tagits i drift är det svårt att göra en detaljerad 
bedömning av kostnader och intäkter. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar att ärendet återremitteras då kostnadsunderlaget 
är osäkert, eftersom att besökscentrat inte än tagits i drift, samt för att 
frågan om privata aktörers medverkan i driften av centrat efter 
projekttidens slut, ska utredas vidare.  
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar återremittera 
ärendet enligt motiveringen framförd av Peder Björk (S).  
 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 73 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-29 
• PM om kompletterande information angående Stenstan Visitor 

Center - beskrivning av kostnader, 2012-04-26 
 
– – – – 
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KS-2012-00232 
 

§ 111 Marknadsföringsstrategi för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta koncernstabens förslag till marknadsföringsstrategi för 

Sundsvalls kommun, daterat 2012-02-28, samt 
  
att ärende KS-2012-00525 ”Evenemangs- och marknadsförings-

strategi för Sundsvalls kommun” behandlas av kommunfull-
mäktige under år 2012, då i form av en evenemangsstrategi. 

Bakgrund 
Ärendet avser en marknadsföringsstrategi för Sundsvalls kommun. 
Marknadsföringsstrategin ska fungera som ett stöd till den kommunala 
organisationen och är baserad på varumärkesplattformen. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att 
kompletteras med överväganden om hur frågor om marknadsföring av 
kommunen i ett internationellt, EU-, och regionperspektiv ska hanteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
förslaget från finans- och näringslivsutskottet, och dels förslaget från 
Kim G Ottosson (V) om att återremittera ärendet.  
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag, och finner att så är 
fallet. Därefter frågar han om kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen gör detta.  

Reservation 
Kim G Ottosson (V), reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 72 
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• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-29, med bilaga ”Marknads-
föringsstrategi för Sundsvalls kommun”, 2012-02-28, reviderad 
2012-04-26. 

 
– – – – 
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KS-2010-00726 
 

§ 112 Fråga om avveckling av Galtströms båtslip 
alternativt arrendera ut markområde vid 
slipen för uppläggning av fartyget S/S 
Ophelia 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
  
att uppdra till koncernstaben att avveckla det kommunala engage-

manget med båtslipsverksamhet i Galtströms hamn,  
  
att föreningen Galtströmståget ska erbjudas ta över verksamheten,  
  
att föreningen Galtströmståget kan, om så önskas, ställa förfrågan 

om föreningsstöd till kommunens föreningsbyrå, samt 
  
att frågan om sanering hanteras av koncernstaben. 
  

Bakgrund 
Njurunda kommun och SCA träffade 1967-10-04 en överenskommelse 
om att gemensamt rusta upp kajanläggningarna i Galtström. Hamnen 
skulle i första hand nyttjas för yrkesfiskarnas behov. Dessutom skulle 
den utgöra småbåtshamn. Under år 1976 har Sundsvalls kommun inom 
området utfört viss kompletterande kajanläggning samt anlagt en båtslip. 
 
Den fastighet i Galtströms hamn, där nyss nämnda anläggningar är be-
lägna, ägs av SCA. SCA har under år 1976 lämnat en muntlig utfästel-
se, innebärande att bolaget medgav Sundsvalls kommun nyttjanderätt 
till de mark- och vattenområden som erfordras för kajen och båtslipen. 
Båtslipen ägs alltså av kommunen. Den mark, på vilken båtslipen står, 
ägs däremot av SCA. 

Överläggning 
Annelie Luthman (FP) yrkar att kommunstyrelsen även beslutar om 
ytterligare en att-sats, nämligen ”att föreningen Galtströmståget kan, 
om så önskas, ställa förfrågan om föreningsstöd till kommunens 
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föreningsbyrå.”, att införas som nummer tre i ordningen av  
beslutsatt-satser.  
 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  

Jäv 
Lena Österlund (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av 
ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 76 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-28 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-20 
• PM om åtgärder Galtströms båtsliperi, SWECO, 2011-11-23 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-03-20, § 55 
 
– – – – 
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KS-2012-00048 
 

§ 113 Förslag till översyn av utvidgat strandskydd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna koncernstabens skrivelse, 2012-03-29, inkl. bilagor 

till Länsstyrelsen i Västernorrland för att pröva behovet av 
utvidgat strandskydd. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har, liksom övriga kustkommuner i länet, fått i 
uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland att bistå dem i deras översyn 
av strandskyddet längs kusten, fastlandet och på öarna och att ge 
förslag till förändringar för det utvidgade strandskyddet. Stränder längs 
sjöar och vattendrag i inlandet har inte tagits med i detta arbete. 
 
Länsstyrelsen har även efterfrågat underlagsmaterial gällande i första 
hand områden viktiga för friluftsliv, men även områden med höga 
naturvärden som komplement till det underlagsmaterial de redan har. 
Kommunens underlag och förslag ska utgå från strandskyddets syften 
(hänsyn till friluftsliv och allemansrätten samt värna om djur- och 
växtlivet) samt belysa eventuella, kända exploaterings- och 
utvecklingsområden. Vårt perspektiv ska omfatta både ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 27 
• Koncernstabens skrivelse 2012-03-29 med bilagorna: 

o PM/Information om översyn av utvidgat strandskydd,  
2012-01-19 

o Lagstöd och bakgrund till förslaget om översyn av utvidgat 
strandskydd 

o Karta över föreslagna områden för prövning av utvidgat 
strandskydd 

o Karta över utvidgat strandskydd i nuläget 
 
– – – – 
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KS-2012-00286 
 

§ 114 Kompensationsåtgärder för natur- och 
rekreationsvärden Tunadal-Korsta-Ortviken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förklara uppdraget avslutat, samt 
  
att godkänna rapporten. 

Bakgrund 
Ärendet utgör en redovisning av lämpliga kompensationsåtgärder för 
de natur- och rekreationsvärden som riskerar att gå förlorade vid 
genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Tunadal - Korsta-
Ortviken. I arbetsgruppen som tagit fram förslaget har personal från 
kultur och fritid, service och teknik, miljökontoret samt stadsbyggnads-
kontoret deltagit tillsammans med representanter från Heffnersklubban 
och Team Heffners. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 28 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-29 
• Kompensationsåtgärder FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken, rapport 

2011-12-19, inkl. bilagor  
 
– – – – 
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KS-2012-00221 
 

§ 115 Renhållningsordning med avfallsplan och 
lokala föreskrifter 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till koncernstaben att ta fram förslag till en ny renhåll-

ningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter för beslut i 
kommunfullmäktige senast september 2013. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om att ta fram en ny avfallsplan med lokala före-
skrifter och att se över renhållningsordningen i samband med detta. 
Nuvarande plan gäller till 2014-12-31 men en ny plan bör finnas an-
tagen av kommunfullmäktige i september 2013 för att gälla från januari 
2015. Den nya planen blir därmed kommunens viljeinriktning inför den 
upphandling som skall genomföras och styrande för kommunens vilje-
inriktning vad gäller framförallt hushållshämtning. Nya entreprenörs-
avtal skall gälla från september 2015. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-04-26, § 37 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-29 
 
– – – – 
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KS-2012-00275 
 

§ 116 Livsmiljöbokslut 2011 för Sundsvalls 
kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls livsmiljöbokslut 2011. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att det årligen mellan 2011-2014 ska tas 
fram ett livsmiljöbokslut som ger sammanfattningar, förklaringar, visar 
på samband och gör en analys av utvecklingen inom miljö och folk-
hälsa för Sundsvalls geografiska område. 
 
Livsmiljöbokslutet 2011 beskriver utvecklingen inom miljö och folk-
hälsa i relation till målbilden ”Norrlands huvudstad 2021” som åter-
finns i kommunens hållbara tillväxtsstrategi RIKARE, som antogs av 
kommunfullmäktige i februari 2012. Livsmiljöbokslutet redovisar även 
viss uppföljning av Avfallsplanen, Drogpolitiskt handlingsprogram, 
Handikappolitiskt handlingsprogram och Trygghetsinsatser enligt 
tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-04-26, § 38 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-28 
• Livsmiljöbokslut 2011 för Sundsvalls kommun, separat bilaga 
 
– – – – 
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KS-2012-00198 
 

§ 117 Reglemente för stadsbyggnadsnämnden, 
revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa nytt reglemente för stadsbyggnadsnämnden enligt av 

stadsbyggnadsnämnden upprättat förslag daterat 2012-02-06. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har i samverkan med koncernstaben upprättat 
ett förslag till nytt reglemente för stadsbyggnadsnämnden. De för-
ändringar som föreslås sammanhänger främst med att hela ansvaret för 
parkeringsverksamheten överförts till stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 78 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-02-15, § 12 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-01-24, reviderad  

2012-02-06 
• Förslag till reglemente, 2012-02-06 
 
– – – – 
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KS-2012-00075 
 

§ 118 Förändring av ansvar för remissyttranden 
gällande bygdeavgiftsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ansvaret för remissyttranden till länsstyrelsen över ansökningar 

om bygdeavgiftsmedel, enligt förordningen (1998:928) om 
bygde- och fiskeavgifter, flyttas över från kommunstyrelsen till 
kultur- och fritidsnämnden, 

  
ta bort § 10 punkt 7 i kommunstyrelsens reglemente, att 

  
att i kultur- och fritidsnämndens reglemente lägga till i § 6, 

samråda med länsstyrelsen, enligt förordningen om bygde- och 
fiskeavgifter, i låne- och bidragsärenden över ansökningar om 
bygdeavgiftsmedel, 

  
att upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige 2005-09-26,  

§ 492, samt 
  
att i delegationsordningen för kommunstyrelsen stryka punkt A7 

under allmänna ärenden. 

Bakgrund 
För vattenverksamhet som bedrivs i Ljungans och Indalsälvens dal-
gångar och Holmsjöns sjösystem betalar verksamhetsutövarna, främst 
kraftbolagen, årligen avgifter. De bygdeavgiftsmedel som därigenom 
avsätts ska i första hand förebygga skador och täcka kostnader för er-
sättning av skador som uppkommit på grund av vattenverksamheten 
(höga flöden). Eventuellt överskott ska användas till investeringar för 
ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är 
till nytta för bygden. Ansökningar om bidrag för sistnämnda ändamål 
beslutas av länsstyrelsen efter yttrande av kommunen. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 29 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-01-23 
• Koncernstabens PM, 2012-02-01 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-02-22, § 20 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2005-09-26, § 492 
 
– – – – 
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KS-2012-00320 
 

§ 119 Arvode för revisor i Samordningsförbundet i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget 

ställningstagande.  

Bakgrund 
Arvodeskommittén har till uppdrag att bereda förslag till utformning av 
arvoden och andra ersättningar av ekonomisk art för förtroendevalda 
inom Sundsvalls kommunkoncern. Detta ärende rör arvoden för revisor 
i Samordningsförbundet i Sundsvall. 
 
Arvodeskommittén har lämnat förslag till förändringar rörande arvoden 
för revisor i Samordningsförbundet i Sundsvall. 

Överläggning 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.  
 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Arvodeskommitténs skrivelse, 2012-02-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00319 
 

§ 120 Arvodesfrågor Stadsbackenkoncernen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att partierna vid gruppmötena inför fullmäktiges sammanträde i maj 

får en komplettering av ärendet avseende frågan om arvoden till 
förtroendevalda inom bolagen som berörs av SKIFU-fusionen, 
samt ett förtydligande av arvodesberäkningarna rörande 
procentsatser och krontal, samt  

  
att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget 

ställningstagande.  

Bakgrund 
Arvodeskommittén har till uppdrag att bereda förslag till utformning av 
arvoden och andra ersättningar av ekonomisk art för förtroendevalda 
inom Sundsvalls kommunkoncern. Detta ärende rör arvoden för Stads-
backenkoncernen. 

Överläggning 
Erland Solander (M) yrkar att en ytterligare genomgång av det 
utskickade underlaget i ärendet görs avseende arvodena till 
ledamöterna till bolagen som berörs av den beslutade fusionen inom 
SKIFU.   
 
Mathias Rex (MP) föreslår att ett förtydligande görs rörande 
procentsatserna och de angivna krontalen i beräkningarna på sidorna 
223 och 217 i kommunstyrelsens handlingar.  
 
Ordföranden föreslår att partierna till gruppmötena inför fullmäktiges 
sammanträde får en skriftlig komplettering avseende frågorna lyfta av 
Erland Solander (M) och Mathias Rex (MP). Han föreslår vidare att 
kommunstyrelsen beslutar lämna över ärendet till kommunfullmäktige 
utan eget ställningstagande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.  
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Stadsbackenkoncernens arvodesförslag 2012-02-27, reviderad 

2012-04-27 
• Arvodeskommitténs skrivelse, 2012-02-27, med Stadsbacken-

koncernens arvodesförslag, 2012-02-17 
• Arvodeskommitténs skrivelse om styrelsearvoden m.m,  

2011-12-07 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2012-02-06, § 6 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2011-12-09 
• Arvodeskommitténs protokoll, 2012-02-16, § 2 
 
– – – – 
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KS-2011-00845 
 

§ 121 Motion (SD) om att säga upp avtal med 
Migrationsverket 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige 
ska besluta ”att med iakttagande av uppsägningstiden avbryta överens-
kommelsen med Migrationsverket för mottagande av invandrare/ 
flyktingar”. 
 
Koncernstaben anser att det är av stor vikt att kommunen har ett avtal 
kring flyktingmottagandet. Ett avtal innebär att kommunen bättre kan 
planera arbetet så att dessa flyktingar på bästa sätt integreras i samhället 
samt får en egen försörjning. Koncernstaben föreslår därför kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 32 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-27 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-01-25, § 6 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2011-12-09 
• Socialnämndens protokoll, 2011-12-14, § 220 
• Socialtjänstens skrivelse, 2011-11-16 
• Motion (SD) om att säga upp avtal med Migrationsverket, 

2011-09-26 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-05-07 35 
 

 
 
KS-2011-00929 
 

§ 122 Motion (SD) om att privatisera eller lägga ned 
Scenkonstbolaget 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till viljeinriktning om satsning 

på scenkonsten i beslut om MRP 2012 med plan för  
2013 – 2014. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion yrkat på att kommunfullmäktige 
ska besluta  

- ”att skyndsamt utreda om det inom det privata näringslivet finns 
någon tänkbar köpare till Scenkonstbolaget och att i så fall i 
samarbete med landstinget sälja ut bolaget, 

- att om ingen vill köpa bolaget säga upp avtalet om Scenkonst-
bolaget, 

- att låta framtida MRP -förslag avsätta en del av de minskade 
utgiftsökningarna i och med minskade investeringsbehov till att 
bygga eller restaurera kommunens teaterlokaler till att stärka 
föreningslivet så att amatörteatern, via kommunala aulor och 
liknande, kan bedriva verksamheter.” 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 80 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-22 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-03-21, § 37 
• Kultur & Fritids skrivelse, 2012-01-12, reviderad 2012-03-07 
• Sverigedemokraternas motion, 2011-11-02 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-05-07 36 
 

 
 
KS-2011-00233 
 

§ 123 Motion (MP) om att föreslå ett gemensamt 
Lotsprojekt 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Miljöpartiet yrkade i en motion 2006 att kommunfullmäktige ger 
socialnämnden i uppdrag att kontakta polis, landsting och kriminalvård 
och föreslå ett gemensamt Lotsprojekt i Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-04-26, § 42 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-06 
• Socialnämndens protokoll, 2011-12-14, § 219 och 2006-11-15,  

§ 233 
• Socialtjänstens skrivelser, 2011-11-21 och 2006-10-31 
• Motion (MP) om att föreslå ett gemensamt Lotsprojekt, 2006-09-15 
 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-05-07 37 
 

 
 
 
 

§ 124 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut 
• Kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 24 april 2012 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 24 april 2012 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 26 april 2012 
 

• Service och teknikförvaltningens (upphandling) ramavtal: 
o Ramavtal Asfaltbeläggningsarbeten 2012, tilldelningsbeslut, dnr 

UH-2011-111 (KS-201200356) 
 

• Service- och teknikförvaltningens beslut 2012-04-13 om 
Norrporten Arenas (objekt 2640-1130600) ändringar i 
omklädningsrum och skyddsräcken på norra läktarsektionen – 
investeringsmedel för verksamhetsanpassningar (KS-2012-00294) 

 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-05-07 38 
 

 
 
KS-2012-00009 
 

§ 125 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o MittSverige Vatten AB, 2012-02-23 
o Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, 2012-03-13 
o ServaNet AB, 2011-12-06 
o ServaNet AB, 2012-02-15 
o ServaNet AB, 2012-03-21 
o Stuvaren i Sundsvall AB, 2012-03-21 
o Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU),  

2012-03-21 
o Sundsvall Elnät AB, 2012-02-07 
o Sundsvall Elnät AB, 2012-02-27 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-01-16 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-01-20 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-02-20 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-03-06 
o Sundsvall Parkera AB, 2012-03-21 
o Sundsvall Vatten AB, 2012-02-23 
o Östermalm 1:4 i Sundsvall AB, 2012-03-21 

 
• Din Tur:s beslut 2012-04-26 angående optionsår i upphandling 

SÄKO 2007 (KS-2012-00414) 
 
• Sveriges kommuner och landsting 

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

 
– – – – 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 

§ 126 Förtydligande kring tidpunkt för utbildning 
för ökad förståelse kring tillgänglighet 

Ordföranden informerar om att utbildningen för ökad förståelse kring 
tillgänglighet äger rum den 7 september 2012, vilket är en fredag.  
 
Förtydligandet görs med anledning av att veckodagen onsdag är 
angiven i den utskickade inbjudan till kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare.  
 
– – – – 
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