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Tid Kl. 14.00-15.45 
Ajournering Kl. 15.00-15.15 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
    
Beslutande    
Ledamöter Magnus Sjödin (M) ordförande  
 Lars Persson (FP) vice ordförande, ej § 150 på grund av jäv 
 Erland Solander (M) ersättare på grund av vakant plats (M) 
 Habib Effati (M) ej §§ 142, 158 på grund av jäv  
 Annelie Luthman (FP)   
 Sverker Ottosson (MP)   
 Mats Mehlin (C)   
 Hans Brynielsson (KD) ej § 142 på grund av jäv  
 Peder Björk (S)   
 Bodil Hansson (S)   
 João Pinheiro (S) ej § 138 på grund av jäv  
 Lena Österlund (S) ej §§ 142, 158 på grund av jäv  
 Leif Nilsson (S) ej §§ 145-149, 158 på grund av jäv 
 Tommy Eriksson (S) ersättare för Åsa Ulander (S) 
 Kim G Ottosson (V)   
    
Tjänstgörande ersättare Erland Solander (M)   
 Tommy Eriksson (S)   
 Anders Hedenius (S) §§ 142, 158  
 Jan-Olov Lampinen (S) §§ 145-149, 158  
 Sven Bredberg (M) §§ 142, 158  
 Stefan Falk (FP) § 150  
 Bertil Hörnqvist (KD) § 142  
    
Övriga närvarande    
Ersättare Sven Bredberg (M)   
 Else Ammor (M)   
 Stefan Falk (FP)   
 Mathias Rex (MP)   
 Linnéa Kjellman (C)   
 Bertil Hörnqvist (KD)   
 Anders Hedenius (S) ej närvarande under §§ 145-149 på grund av jäv 
 Jan-Olov Lampinen (S)   
 Malin Larsson (S)   
 Claes Stockhaus (V)   
    
Tjänstemän Stefan Söderlund kommundirektör §§ 127-159 
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Ann-Sofi Holmquist stadsjurist  
 Johanna Kangas kommunsekreterare  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Anders Jonsson vd Sundsvall Energi AB § 127 
 Bertil Carlsson projektledare Sundsvall Energi AB § 128 
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Protokollet omfattar §§ 127-168 
 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Sjödin  Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Kim G Ottosson 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-06-04 2012-06-05 2012-06-07 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-07-03 2012-06-07 – 2012-06-28 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
Till justerare utses Kim G Ottosson med Peder Björk som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordning 
Det noteras att ärendet ”Ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till 
biobränsle” utgår. Det noteras vidare att ärendet ”Aktuellt från 
koncernstaben” ersätts med ”Information från Sundvall Energi AB om 
planerna för Korstaverket” samt att ärendet ”Förordnande som 
kommundirektör” läggs till på dagordningen. 
 
– – – – 
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KS-2012-00517  
 

§ 127 Information från Sundvall Energi AB om 
planerna för Korstaverket 

Sundsvall Energi AB:s vd, Anders Jonsson, lämnar information om 
bolagets planer för Korstaverket. 
 
– – – – 
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KS-2012-00014 
 

§ 128 Information om biogaskombinatet 
Sundsvall Energi AB:s projektledare, Bertil Carlsson, informerar om 
bolagets projekt ”Biogas Mellannorrland”. Projektets syfte är att skapa 
ett biogaskombinat. 
 
– – – – 
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KS-2012-00317 
 

§ 129 Delårsrapport januari-april för kommun-
styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2012 för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Delårsrapport januari-april 2012 för kommunstyrelsen omfattar 
verksamheter inom koncernstaben, kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kommunövergripande 
verksamheter, hushållsavfall samt service och teknik. 
 
Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat för 2012. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-05-16, § 48 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-09 
• Delårsrapport januari-april 2012, kommunstyrelsen”, och bilagd 

”Statusrapportering avseende internkontrollplan” 
 
– – – – 
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KS-2011-00965 
 

§ 130 Mål och resursplan 2012 för kommun-
styrelsen, indikatorer på folkhälsoområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna indikatorerna på folkhälsoområdet enligt koncern-

stabens förslag daterat 2012-04-27, samt 
  
att uppdra till koncernstaben att inarbeta indikatorerna i sin redo-

visning från och med delårsrapport 2. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-14, § 338 att uppdra till miljö-
kontoret att återkomma med förslag på indikatorer på folkhälsoområdet 
senast i maj 2012. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-05-16, § 49 
• Koncernstabens skrivelse 2012-04-27, rev. 2012-05-10 med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-11-14, § 338 
 
– – – – 
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§ 131 Mål och resursplan 2012 för kommun-
styrelsen, könsindelade indikatorer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att följande indikatorer i Mål och resursplan 2012 för kommun-

styrelsen från och med tertialrapport 2, 2012 ska redovisas med 
kön som indelningsgrund: 
 
• NKI Insikt, sammanfattande tal (företagare) 
• Resandeutveckling kollektivtrafiken (antal resor), samt 

  
att indikatorn rörande måluppfyllelse för Lika Värda II fortsatt ska 

mätas med verktyget Makequality. 

Bakgrund 
När kommunstyrelsen antog sin Mål och resursplan för 2012 fick 
koncernstaben i uppdrag att återkomma med förslag på vilka indi-
katorer som kan könsindelas. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-05-16, § 50 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-23 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-11-14, § 338 
 
– – – – 
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KS-2012-00453 
 

§ 132 Delårsrapport januari-april 2012 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta en 

åtgärdsplan för det prognostiserade underskottet 2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2012 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
  
att kräva att socialnämnden vidtar åtgärder för att komma i balans 

2012, 
  
att avslå nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och inte-

grations begäran om tillskott på 8 mkr, 
  
att bevilja stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,5 mkr 

år 2012 för utredningar inom dagvattenområdet, 
  
att bevilja stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,15 

mkr år 2012 för övervakningssystem inom området dagvatten-
ansvar, 

  
att bevilja stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,2 mkr 

år 2012 för drift och underhåll av belysning inom stenstan, 
  
att finansiera anslagen till stadsbyggnadsnämnden på sammanlagt 

0,85 mkr genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
händelser i MRP 2012 med plan för 2013-2014. 
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Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-april 2012. 
Resultatet uppgår till -39,9 mkr för kommunen vilket är 28,9 mkr sämre 
än resultatet för samma period 2011. Resultatprognosen för 2012 upp-
går till 47,8 mkr. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar, med instämmande från Kim G Ottosson (V), 
bifall till att-sats 5 rörande nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbild-
ning och integrations begäran om tillskott på 8 mkr. I övrigt yrkar de 
bifall till förslaget.  
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag till beslut och dels Bodil Hanssons (S) 
och Kim G Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivs-
utskottet förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 84 
• Koncernstabens skrivelse 2012-05-16, rev. 2012-05-22 
• Delårsrapport januari-april 2012 för kommunen och kommun-

koncernen 
 
– – – – 
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KS-2012-00467 
 

§ 133 Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 
2015-2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Mål och resursplan för 2013-2014 med plan för 

ekonomin 2015-2016 enligt förslag från Koalitionen Sundsvall 
(Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Miljöpartiet de gröna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna), 

  
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges 

fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina 
respektive reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och 
resursplan - 1 år för år 2013, 

  
att nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2013 

överlämnas till kommunstyrelsen senast i november 2012 för 
avstämning, 

  
att nämndernas MRP för 2012 ska innehålla egna mål och 

indikatorer beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, 
  
att Stadsbacken AB med dotterbolags fastställda Mål och 

resursplaner – 1 år för 2013 överlämnas till kommunstyrelsen 
senast i november 2012, 

  
att bolagens MRP för 2013 ska innehålla egna mål och indikatorer 

beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, 
  
att de uppdrag (nya och reviderade fr.o.m. 2013) som nämnderna 

får för direkt genomförande ska redovisas under 2013 till 
kommunfullmäktige i samband med delårsrapporterna, 

  
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2013 inom ramen för 

anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnadsökningar, 
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att fastställa låneramen för år 2013 till högst 6 600 Mkr för 

omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån, 
  
att fastställa skattesatsen för år 2013 till 22.29 per skattekrona, 
  
att bemyndiga miljönämnden att för år 2013 med högst 2 % höja 

taxorna för/enligt 
• prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
• tillsyn enligt strålskyddslagen 
• tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
• offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 
• miljökontorets uppdragsverksamhet 
• lagen om skydd mot internationella hot mot människors 

hälsa, 
  
att Sundsvalls kommuns revisorer erhåller ett anslag på 2 445 tkr, 
  
att fastställa det finansiella målet att den kortfristiga betalnings-

beredskapen ska motsvara minst 80 % av de skulder som infaller 
inom ett år. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige fastställa budget med plan för 
minst en period om tre år. För att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning ska budgeten innehålla mål och riktlinjer för verksamheten 
och finansiella mål för ekonomin. 
 
Partierna ska ta fram förslag till mål och resursplan 2013-2014 med 
plan för 2015-2016. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till Mål 
och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 samt i övrigt bifall 
till koncernstabens föreslagna att-satser. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Mål och 
resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 samt i övrigt bifall till 
koncernstabens föreslagna att-satser. 
 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till Koalitionen Sundsvalls förslag till 
Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 och därmed 
också bifall till koncernstabens föreslagna att-satser. 
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Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag, dels Peder Björks (S) förslag och dels Kim G 
Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) förslag om 
bifall till Koalitionen Sundsvalls förslag till Mål och resursplan 2013-
2014 med plan för 2015-2016 samt bifall till koncernstabens föreslagna 
att-satser. 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 83 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-04, delas ut 

 
– – – – 
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KS-2012-00347 
 

§ 134 Begäran om anslag för hyreskostnad för 
Matfors Folkets Hus 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncernstaben ska utreda hur Matfors Folkets Hus ska hanteras 

utifrån Sundsvalls kommuns fastighetsstrategi, samt 
  
att utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen senast december 

2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att kostnadstäckning för 2012 för kultur- och fritidsnämndens 
hyreskostnader för Matfors Folkets Hus sker i samband med 
resultatöverföring 2013, samt 

  
att kostnadstäckningen begränsas till 700 tkr. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen/kommun-
fullmäktige ett anslag på 700 tkr/år för hyreskostnad för Matfors 
Folkets Hus för 2012 och framåt. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 96 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-07 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-03-21, § 36 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2012-02-02, rev. 

2012-03-09 
 
– – – – 
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KS-2012-00423 
 

§ 135 Stadsbyggnadsnämndens begäran om 
anslag för utredning och övervakning inom 
vattenområdet samt anslag för belysning år 
2012 och kommande år m.m. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att stadsbyggnadsnämnden beviljas anslag med 0,5 mkr år 2012 för 

utredningar inom området dagvattenansvar i samband med 
beslut om Delårsrapport januari-april 2012, 

  
att stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,5 mkr för 

2013 för utredningar inom området dagvattenansvar överlämnas 
till arbetet med Mål och resursplanen för 2013-2016, 

  
att stadsbyggnadsnämnden beviljas anslag med 0,15 mkr år 2012 

för övervakningssystem inom området dagvattenansvar i sam-
band med beslut om Delårsrapport januari-april 2012, 

  
att stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,15 mkr för 

2013 och framåt för övervakningssystem inom området dag-
vattenansvar överlämnas till arbetet med Mål och resursplanen 
för 2013-2016, 

  
att stadsbyggnadsnämnden beviljas anslag med 0,2 mkr år 2012 för 

drift och underhåll av belysning inom stenstan i samband med 
beslut om Delårsrapport januari-april 2012, samt 

  
att stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag med 0,2 mkr för 

2013 och framåt för drift och underhåll av belysning inom 
stenstan överlämnas till arbetet med Mål och resursplanen för 
2013-2016. 
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Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har i ett ärende ”Kompletteringsbudget 2012 – 
Stadsbyggnadsnämnden” beslutat om dels att få godkännande av 
kommunfullmäktige av extra kostnader under 2012 samt i vissa fall 
även att anslagen ska ingå i kommande års mål och resursplaner. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 97 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-10 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-03-14, § 37 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. bilaga, 2012-02-20, rev. 

2012-02-24 
 
– – – – 
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KS-2012-00197 
 

§ 136 Balder 5, lokalanpassning för IT-service 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om internlån för projektering samt ombyggnad för IT- 

service om totalt 10 mkr, samt 
  
att attesträtt ges till projektchef Clarence Jonsson. 

Bakgrund 
IT-service som organisation bildades 2006 utifrån en utredning av 
Steria och beslut i kommunfullmäktige. Uppdraget var att bilda en 
gemensam IT-driftsorganisation. Verksamheter bestod initialt av ca 25 
personer och skulle bedrivas ett antal år för att sedan utvärderas om 
verksamheten skulle finnas kvar eller läggas ut på entreprenad. 
 
Av en utredning gjord av IT-staben vintern/våren 2011 framgår att det 
inte finns några ekonomiska eller kvalitetsmässiga skäl att lägga ut IT-
service på entreprenad. Fullmäktige beslutade våren 2011 att IT-service 
ska finnas kvar i kommunens regi. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-05-16, § 51 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-02-23, rev. 2012-05-02, med 

bilagor 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-03-22, § 25 
 
– – – – 
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KS-2012-00393 
 

§ 137 GA-skolan ombyggnad – investeringsmedel 
för verksamhetsanpassningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ianspråkta 1 200 000 kr ur investeringsbudgeten för verksam-

hetsanpassningar för service och tekniks kommande verksamhet 
i före detta GA-skolan, samt 

  
att attesträtt för ovanstående ges till projektchef Clarence Jonsson 

vid service och tekniks fastighetsavdelning. 

Bakgrund 
Service och tekniks fastighetsavdelning skapades 2009 genom en 
sammanslagning av bygg- och förvaltningsavdelningen och driftavdel-
ningens operativa fastighetsverksamhet. Dessa avdelningar var vid till-
fället stationerade på två olika adresser. Driftavdelningen hade sin 
verksamhet i en inhyrd lokal på Murarvägen i Nacksta och bygg- och 
förvaltningsavdelningen hade sitt kontor i kommunhuset på Norr-
malmsgatan. Med anledning av att verksamheten behövde samordnas 
för att uppnå effektivitetsvinster beslutade fastighetsavdelningens 
ledningsgrupp under 2010 att en gemensam kontorslösning skulle 
skapas. Eftersom fastigheten GA-skolan under de senaste åren inte 
nyttjats av kommunen bestämdes senare att samlokaliseringen av 
fastighetsverksamheten skulle ske där. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-24, rev. 2012-05-25 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-06-04 20 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00475 
 

§ 138 Norra kajen, utbetalning av köpeskilling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avvakta slutreglering av överenskommen köpeskilling till dess 

att kommunfullmäktiges beslut 2012-03-12, § 31 vunnit laga kraft. 

Bakgrund 
Med anledning av att förvaltningsrättens handläggning av laglighets-
prövningen avseende kommunfullmäktiges beslut att förvärva Norr-
landspojkarna Fastighets AB:s aktier i Norra Kajen Exploatering AB 
har en sannolikt menlig inverkan på såväl Norra Kajen Exploatering 
AB:s som motpartens respektive verksamheter, har frågan uppkommit 
om kommunen snarast bör reglera utestående köpeskilling, samt vilka 
risker som får antas vara förknippade med ett sådant beslut. 

Överläggning 
Peder Björk (S) anser att det inte ska tas beslut om att genomföra 
slutregleringen innan förvaltningsrätten har prövat ärendet. 
 
Då ordföranden menar att det behövs ett enigt beslut i frågan föreslår 
han kommunstyrelsen besluta enligt följande att-sats: 
 
att avvakta slutreglering av överenskommen köpeskilling till dess att 
kommunfullmäktiges beslut 2012-03-12, § 31 vunnit laga kraft. 

Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 110 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-16 

 
– – – – 
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KS-2012-00428 
 

§ 139 Avtal rörande Granlunda äldreboende 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva fastigheten Lillhällom 

1:26 (Granlunda äldreboende) samt bolaget LB Kiel Lillhällom AB, 
  
att den nettokostnad som eventuellt uppstår då fastigheten förvärvas 

för ett högre belopp än det bokförda värdet ska redovisas som en 
finansiell kostnad och belasta resultatet 2012, 

  
att ianspråkta likvida medel motsvarande köpeskillingen för förvärv 

av fastigheten Lillhällom 1:26 samt bolaget LK Kiel Lillhällom 
AB, samt 

  
att efter förvärv och fastighetsreglering bemyndiga kommunstyr-

elsen att likvider bolaget LK Kiel Lillhällom AB. 

Bakgrund 
Granlunda äldreboende som ligger i Bergsåker ägdes fram till år 2002 
av Sundsvalls kommun. Efter beslut i kommunfullmäktige 2002, såldes 
det till ett tysklandsägt leasinginstitut och hyrdes tillbaka med ett så 
kallat ”sale and leasbackavtal”. Detta avtal löper ut 2013-06-30 och 
uppsägningstiden är 12 månader vilket innebär att åtgärd måste vidtas 
senast 2012-06-30. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 86 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-16, med bilagor 

 
– – – – 
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KS-2012-00424 
 

§ 140 Bokslut år 2011 för Sundsvalls kommuns 
stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga årsredovisningen år 2011 för Sundsvalls kommuns stiftel-

ser till handlingarna. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt bokslut år 2011 för Sundsvalls 
kommuns stiftelser. Stiftelserna förvaltas som anknuten förvaltning. 
 
Sammanställningen består av: 

• Huvudbok 
• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Sammanställningen över stiftelsernas egna kapital med 

angivande av respektive stiftelses ändamål 
• Årsredovisning år 2011 för stiftelserna gemensamt 

 
Separat årsredovisning upprättas för respektive stiftelse. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 100 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Sammanställning 2011 över Sundsvalls kommuns stiftelser, inkl. 

fondsammanställning 
 
– – – – 
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KS-2012-00318 
 

§ 141 Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 
2011 samt ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011, samt 
  
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2011. 

Bakgrund 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat årsredo-
visning och revisionsberättelse för 2011. Årsredovisningen ska enligt 
stiftelsens stadgar överlämnas till Sundsvalls kommun och kommunen 
ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Stiftelsens revisorer har 
lämnat en revisionsberättelse och konstaterat att varken styrelsen eller 
någon styrelseledamot har handlat i strid med stiftelsens stadgar eller 
årsmötesbeslut. Stiftelsens revisorer tillstyrker att kommunfullmäktige 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 92 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-10 
• Sundsvalls Sjöfolksstiftelses missiv, 2012-03-29 
• Årsredovisning för Sundsvalls Sjöfolksstiftelses 2011 
• Revisionsberättelse för år 2011, daterad 2012-03-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00250 
 

§ 142 Samordningsförbundet i Sundsvall års-
redovisning 2011 samt ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2011 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, 

  
att godkänna årsredovisningen 2011 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2011. Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse den 18 
april 2012. Enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliterings-
området ska styrelsen svara för Samordningsförbundets räkenskaper 
och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbok-
slut och årsredovisning. Lagen om kommunal redovisning ska gälla i 
tillämpliga delar. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2011. 

Jäv 
Hans Brynielsson (KD), Lena Österlund (S) och Habib Effati (M) 
anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Bertil Hörnqvist (KD), 
Anders Hedenius (S) och Sven Bredberg (M). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 93 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26 
• Koncernstabens PM, 2012-05-15 
• Årsredovisning för Samordningsförbundet i Sundsvall 2011 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-06-04 25 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
• Samordningsförbundets administrativa kostnader (bilaga 2), utkast 

maj 2012 
• Revisionsberättelse för år 2011, daterad 2012-04-18 
• Granskningsrapport för år 2011, daterad 2012-04-18 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-06-04 26 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KS-2012-00348 
 

§ 143 Årsredovisning 2011 för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättad årsredovisning 2011 för Insamlingsstiftelsen 

Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat årsredovisning 2011 för Insamlings-
stiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. Genom förvaltningsåtagande av 
Sundsvalls kommun, föreligger så kallad anknuten förvaltning. Det 
innebär att kommunstyrelsen upprättar och skriver under årsredo-
visningen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 94 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-12 
• Årsredovisning 2011 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 

Naturskyddsfond, daterad 2012-04-12 
 
– – – – 
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KS-2012-00392 
 

§ 144 Detaljplan för ny entré till Stadshuset, 
antagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för ny entré till Stadshuset enligt PBL 5:29 

(1987:10). 

Bakgrund 
Detaljplanen för ny entré till Stadshuset syftar till att möjliggöra en till-
byggnad vid Stadshusets entré mot Kyrkogatan/Stora torget samt att 
ange huvudsakliga riktlinjer för tillbyggnadens omfattning och utform-
ning. Detaljplanen medför även att aktuell del av Kyrkogatan, utöver 
den föreslagna byggrätten, ändras från gatumark till torgmark. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-05-15, § 38 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-09, § 74 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-04-23 
• Antagandehandling, Detaljplan för ny entré till Stadshuset,  

2012-03-05, rev. 2012-04-20, med tillhörande handlingar 
 
– – – – 
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KS-2012-00391 
 

§ 145 Detaljplan för Korstaverket, antagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för Korstaverket enligt PBL 5:29 (1987:10). 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har till kommunfullmäktige överlämnat ett 
förslag till detaljplan som möjliggör uppförandet av en 
biogasanläggning för fordonsbränsle samt att möjliggöra för en 
utveckling av Korstaverket med en större andel av förnybara bränslen. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till ärendet.  

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Jan-Olov 
Lampinen. Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-05-15, § 39 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26, rev. 2012-05-24 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-09, § 73 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-04-24 
• Antagandehandling, Detaljplan för Korstaverket, 2011-10-10, rev. 

2012-02-21 samt 2012-04-23, med tillhörande handlingar, återfinns 
på www.sundsvall.se 

• Fastighetsägarförteckning, delas ut 
 
– – – – 

http://www.sundsvall.se/
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KS-2012-00402 
 

§ 146 Exploateringsavtal för Korstaverket 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna mellan exploatören, Sundsvall Energi AB, och Sunds-

valls kommun upprättat exploateringsavtal, 
  
att godkänna mellan exploatören och Sundsvalls kommun upprättat 

avtal om marköverlåtelse, 
  
att stadsbyggnadsnämnden tillförs den engångssumma på 640 tkr 

som exploatören erlägger för framtida skötsel av allmän plats-
mark enligt § 12 i exploateringsavtalet, 

  
att uppkommen realisationsvinst vid fastighetsförsäljningen tillförs 

kommunens resultat 2012, samt 
  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna ovan 

nämnda avtal. 

Bakgrund 
Med anledning av föreslagen detaljplan för Korstaverket, har exploa-
terings- samt marköverlåtelseavtal mellan exploatören, Sundsvall 
Energi AB, och kommunen upprättats för godkännande. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag.  

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Jan-Olov 
Lampinen. Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius anmäler jäv. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2010-05-22, § 102 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-09, § 71 
• Stadsbyggandskontorets skrivelse, 2012-04-23, rev. 2012-05-04 
• Exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall 

Energi Aktiebolag inkl. bilaga, rev. 2012-05-02 
 
– – – – 
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KS-2012-00363 
 

§ 147 Detaljplan för Sundsvall Logistikpark, 
antagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för Sundsvall Logistikpark, enligt PBL 5:29 

(1987:10). 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har ansökt om detaljplaneändring för att 
möjliggöra uppförandet av ett logistiknav. I planläggningen ingår även 
tillhörande tredjepartslogistik, och industriverksamhet. Området som 
föreslås detaljplaneläggas ligger mellan Tunabäcksvägen och Korsta-
verket. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till ärendet.  

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Jan-Olov 
Lampinen. Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-05-15, § 40 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26, rev. 2012-05-24, med 

bilagor 
• Antagandehandling, Detaljplan för Sundsvall Logistikpark,  

2011-10-26, rev. 2012-02-22 samt 2012-05-16, med tillhörande 
handlingar, återfinns på www.sundsvall.se 

• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-09, § 72  
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-04-24 
• Fastighetsägarförteckning, delas ut 
 
– – – – 

http://www.sundsvall.se/
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KS-2012-00401 
 

§ 148 Exploateringsavtal för Sundsvall Logistik-
park 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan exploatören 

Sundsvall Logistikpark AB och Sundsvalls kommun, 
  
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan exploatörerna 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och SCA Graphic 
Sundsvall Aktiebolag samt Sundsvalls kommun, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid kommande beredning 

inför ett slutgiltigt ställningstagande för uppförande av en 
logistikpark även utreda och beskriva övriga ekonomiska 
konsekvenser för kommunen, samt 

  
att bemyndiga Stadsbyggnadsnämnden att underteckna ovan 

nämnda avtal. 

Bakgrund 
Med anledning av föreslagen detaljplan för Sundsvall logistikpark, har 
exploaterings- samt marköverlåtelseavtal mellan exploatören, Sunds-
vall Logistikpark AB, och kommunen upprättats för godkännande. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag.  

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Jan-Olov 
Lampinen. Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius anmäler jäv. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 101 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-09, § 70 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-04-23 
• Exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Svenska 

Cellulosa Aktiebolaget, SCA samt SCA Graphic Sundsvall 
Aktiebolag inkl. bilagor, rev. 2012-04-26 

• Exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall 
Logistikpark AB inkl. bilagor, rev 2012-04-26 

 
– – – – 
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§ 149 Fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvall Logistikpark AB får i uppdrag att fortsätta arbetet 

med planeringen av att utveckla området Tunadal-Korsta-
Ortviken till en framtida logistikpark i Sundsvall, 

  
att Sundsvall Logistikpark AB ska återkomma till kommunfull-

mäktige med beslutsunderlag för ett slutligt ställningstagande i 
frågan, 

  
att beslutsunderlaget ska innehålla ekonomiska kalkyler för in-

vestering och drift samt en miljökonsekvensbeskrivning, samt 
  
att huvudinriktningen ska vara att logistikparken finansieras och 

drivs tillsammans med annan extern part. 

Bakgrund 
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) utreder på uppdrag av kommun-
fullmäktige möjligheterna att anlägga en logistikpark i Sundsvall. 
Bolaget har utarbetat ett ”Underlag för inriktningsbeslut om fortsatt 
utveckling av Sundsvall Logistikpark” vilken behandlats av bolagets 
styrelse 4 april 2012. Ärendet behandlades av styrelsen för Stadsbacken 
AB (SBAB) 17 april 2012. 
 
Intentionen från SLPAB är att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett 
inriktningsbeslut vid junisammanträdet vad gäller skapandet av 
logistikparken. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag.  

Jäv 
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Jan-Olov 
Lampinen. Ej tjänstgörande ersättaren Anders Hedenius anmäler jäv. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 89 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-04-17, § 46 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2012-04-05 
• Sundsvall Logistikpark AB:s styrelseprotokoll, 2012-04-04, § 108 
• Sundsvall Logistikpark AB:s PM, Underlag för inriktningsbeslut 

om fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark, 2012-04-04 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-05-07, § 106 
 
– – – – 
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KS-2012-00274 
 

§ 150 Utveckling av en innovativ miljö för Science 
Park 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ombyggnation av kvarteret Grönborg i enlighet med 

SKIFU:s förslag till en Science Park, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att etablera ett samarbete med 

Studentkåren i Sundsvall i syfte att utveckla den studentsociala 
miljön i en framtida Science Park. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) plane-
rar en ombyggnation av kvarteret Grönborg bland annat i syfte att 
skapa mer ändamålsenliga lokaler för Mittuniversitetet, Sundsvalls 
studentkår AB samt Åkroken Science Park. Huvudsyftet är att skapa en 
kreativ och innovativ miljö som sammanlänkar näringsliv, akademi och 
samhälle, samt att utveckla campusområdet. 

Jäv 
Lars Persson (FP) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Stefan 
Falk (FP).  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 91 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-03-22, § 29 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2012-03-14 
• Sundsvalls Kommuns Industriutveckling AB:s styrelseprotokoll, 

2012-03-21, § 31 
• Sundsvalls Kommuns Industriutveckling AB:s skrivelse inkl. 

investeringskalkyl, 2012-03-14 
• Tyréns, Projekt ”Midic” Sundvall, sammanställning av ytor, 

2011-05-09 
• Tyréns, Projektplan ”Midic” inkl. projektskisser, 2011-05-05 

 
– – – – 
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KS-2012-00406 
 

§ 151 Förädling av Sundsvalls Tidnings medie-
center till visualiseringsarena 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ledningsgruppen för förstudien av ett visualiseringscenter ska 

återkomma till finans- och näringslivsutskottet med en rapport 
om hur arbetet med ett visualiseringscenter har bedrivits. 

Bakgrund 
Projektet Stenstan Visitor Center utreder möjligheterna att utveckla 
Sundsvalls Tidnings mediecenter till en visualiseringsarena med 3D 
teknik. Projektet har utarbetat en projektplan samt en projektansökan 
till Tillväxtverket för medfinansiering som Mål 2. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 87 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-08 
• SVS/Näringslivsbolagets skrivelse, 2012-04-27 
• Projektansökan ur EG:s strukturfonder gällande ”Stenstans 

visualiseringsarena” 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24, § 60 

 
– – – – 
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KS-2011-01083 
 

§ 152 Utvärdering av Efokus AB:s projekt 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under förutsättning av att Sollefteå kommunfullmäktige fattar 

motsvarande beslut ge ägarombudet i Efokus AB i uppdrag att 
ge styrelsen i Efokus AB i uppdrag att kalla till en extra bolags-
stämma för att där besluta att bolaget ska träda i frivillig likvida-
tion, 

  
att om Sollefteå kommunfullmäktige inte fattar motsvarande beslut 

uppta förhandlingar med Sollefteå kommun om hur Sundsvalls 
kommuns engagemang i Efokus AB ska avvecklas, 

  
att uppdra till ägarombudet att från styrelsen begära en förklaring 

till hur underskottet i projekt Energikontoret inom Efokus AB 
har uppstått, 

  
att utfallet av ovanstående beslut ska återrapporteras till kommun-

fullmäktige, samt 
  
att en återrapporteringe ska ske till kommunfullmäktige när Efokus 

AB:s årsredovisning för 2011 fastställts. 

Bakgrund 
Koncernstaben vid Sundsvalls kommun föreslog hösten 2010 att 
kommunens engagemang i Efokus AB skulle avvecklas. Kommunfull-
mäktige beslutade att engagemanget skulle fortgå och att en ny pröv-
ning skulle ske i god tid före 31 december 2012 så att, om så önskades, 
det var möjligt att säga upp avtalet inom föreskriven tid. 
 
Vid decembermötet 2011 beslutade kommunfullmäktige att säga upp 
aktieägaravtalet gällande Efokus AB och att en utvärdering av Efokus 
skulle lämnas till finans- och näringslivsutskottet senast i april 2012, 
samt att efter utvärderingen ta ställning till Sundsvalls kommuns even-
tuellt fortsatta engagemang i Efokus AB. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 88 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Efokus redovisning över sina projekt, daterad 2011 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 322 
 
– – –  
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KS-2012-00305 
 

§ 153 Överföring av IT-stöd för Stadsbacken-
koncernen till kommunens IT-service 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Stadsbackenkoncernens IT-enhet förs över till kommunens  

IT-service, samt 
  
att arbetet med överföringen inleds i juni 2012. 

Bakgrund 
Ärendet avser förändrad organisatorisk struktur inom kommun-
koncernen, i och med överföring av Stadsbackenkoncernens IT-stöd 
från Sundsvall Energi AB till kommunens service- och teknikför-
valtning, IT-service. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-05-15, § 43 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-02 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2012-04-17, § 45 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2012-04-05 
• Sundsvall Energi AB:s protokoll, 2012-04-11 
• Rapport, IT-funktion inom SBAB-koncernen, 2012-03-30 
 
– – – – 
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KS-2012-00376 
 

§ 154 Konkurrensutsättning – 20 % av städverk-
samheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att 20 % av städverksamheten inom service och teknik får 

upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2010 beslut om ett program och riktlinjer 
för konkurrensutsättning. Den politiska koalitionen formulerade där-
efter i mål- och resursplan för 2012 med plan för 2013 – 2014 ett upp-
drag benämnt ”Utveckling av valfrihet och mångfald”. I uppdraget för-
tydligade koalitionen att en särskild projektorganisation skulle byggas 
upp och arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Denna projektorganisation har gjort en första översyn av kommunens 
verksamheter i syfte att identifiera sådant som är möjliga att i ett kort 
tidsperspektiv konkurrenspröva. De verksamheter som projektorganisa-
tionen identifierat och som ingår inom ansvarsområdet för koncern-
staben, service och teknik, är följande: 

- Städ, 20 % av omsättningen 
- Bilpoolen 
- Intern service i kommunhuset (återfinns i separat ärende 

KS-2012-00403) 

Överläggning 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-06-04 42 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 106 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Förstudie, konkurrensprövning – Städ 20 %, slutrapport april 2012 
• Service och teknik, Riskbedömning inför förändringar i verksam-

heten – Valfrihet och mångfald, 2012-04-10 
• Service och teknik, protokoll samverkan, 2012-03-20 
• Service och teknik, protokoll samverkan, 2012-04-24 
• Service och teknik, protokoll MBL 11 §, Kommunal, 2012-05-08 
• Service och teknik, protokoll MBL 11 §, Vision, 2012-05-08 
 
– – – – 
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KS-2012-00403 
 

§ 155 Konkurrensutsättning – intern service i 
kommunhuset 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att följande verksamheter får upphandlas enligt lagen om offentlig 

upphandling, LOU: 
 

• restaurang- och cateringtjänster inom nuvarande restaurang 
Parnassen 

• vaktmästeritjänster inom kommunhuset. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2010 beslut om ett program och riktlinjer 
för konkurrensutsättning. Den politiska koalitionen formulerade där-
efter i mål- och resursplan för 2012 med plan för 2013 – 2014 ett upp-
drag benämnt ”Utveckling av valfrihet och mångfald”. I uppdraget för-
tydligade koalitionen att en särskild projektorganisation skulle byggas 
upp och arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Denna projektorganisation har gjort en första översyn av kommunens 
verksamheter i syfte att identifiera sådant som är möjliga att i ett kort 
tidsperspektiv konkurrenspröva. De verksamheter som projektorganisa-
tionen identifierat och som ingår inom ansvarsområdet för koncern-
staben, service och teknik, är följande: 

- Städ, 20 % av omsättningen (återfinns i separat ärende  
KS-2012-00376) 

- Bilpoolen 
- Intern service i kommunhuset 

Överläggning 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2012-06-04 44 
 

Justerandes signatur  Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 107 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27 
• Förstudie konkurrensprövning – Intern Service, Parnassen, 

slutrapport april 2012 
• Förstudie konkurrensprövning – Intern Service, Vaktmästartjänster, 

slutrapport april 2012 
• Förstudie, konkurrensprövning – Städ 20 %, slutrapport april 2012 
• Service och teknik, Riskbedömning inför förändringar i 

verksamheten – Valfrihet och mångfald, 2012-04-10 
• Service och teknik, protokoll samverkan, 2012-03-20 
• Service och teknik, protokoll samverkan, 2012-04-24 
• Service och teknik, protokoll MBL 11 §, Kommunal, 2012-05-08 
• Service och teknik, protokoll MBL 11 §, Vision, 2012-05-08 
 
– – – – 
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KS-2012-00404 
 

§ 156 Konkurrensutsättning – fördjupad förstudie 
persontransporter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till koncernstaben att genomföra en fördjupad studie av 

de persontransporter som utförs av stadsbyggnadskontoret i 
syfte att definiera den del av resandet som med fördel kan ut-
föras av extern leverantör. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i mål och resursplan för 2012-2013 kommun-
styrelsen i uppdrag att genomföra konkurrensutsättningsprogrammet. 
Utifrån detta uppdrag har koncernstaben gjort en första översyn av 
möjliga verksamheter att konkurrensutsätta. Ett av dessa områden är 
persontransporter. 
 
Koncernstaben föreslår därför kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
koncernstaben att genomföra en fördjupad studie av de persontran-
sporter som utförs av stadsbyggnadskontoret i syfte att definiera den 
del av resandet som med fördel kan utföras av extern leverantör. 

Överläggning 
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar att uppdraget avslutas. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund 
(S), Leif Nilsson (S), Tommy Eriksson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 105 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-26 
• PWC, Rådgivningsrapport, Samhällsbetalda resor, Sundsvalls 

kommun 
• Protokoll Central samverkansgrupp, 2012-05-07, § 2 b 
 
– – – – 
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KS-2011-00935 
 

§ 157 Spelregler för interna stödfunktioner, be-
gäran om förlängd tid för återrapportering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlänga tidsfristen till december 2012 för framtagande av för-

slag till förändring av spelregler för de interna stödfunktionerna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30, § 14 att införa LOV i hem-
tjänsten. Beslutet innebar bland annat att projektet Valfrihet och mång-
fald fick i uppdrag att senast den 1 juni 2012 återkomma med förslag 
till hur spelreglerna för de interna stödfunktionerna kan förändras. 
Projektet önskar mer tid för att genomföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-05-22, § 108 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-02 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 14 
 
– – – – 
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KS-2011-00735 
 

§ 158 Kommunalförbundsordning för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 

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

förbund, fastställd av kommunfullmäktige i Sundsvalls 
kommun 2009-12-14 §, 

  
att fastställa förbundsordningen för Medelpads Räddningstjänst-

förbund enligt förbundsdirektionens förslag daterat 2012-05-09, 
  
att fastställa reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads 

Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens förslag 
daterat 2012-02-27, 

  
att upphäva delegationen till Medelpads Räddningstjänstförbund 

att utföra uppgifter enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1011), beslutad av kommunfullmäktige i Sundsvalls 
kommun 2011-02-28 § 92 samt 

  
att ovanstående beslut endast äger giltighet efter att Timrå och 

Ånge kommuner har fattat beslut med motsvarande innebörd. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun beslutade 2012-04-16 § 95 
att anta en ny förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund 
och ett reglemente för dess direktion. I Timrå kommun har motsvaran-
de ärende återremitterats. Timrå kommun anser att en bestämmelse i 
förbundsordningen angående nedläggning av brandstationer ska förtyd-
ligas. 
 
Medelpads Räddningstjänstförbund har nu skrivit om den bestämmel-
sen. Därför måste Sundsvalls kommun handlägga ärendet på nytt. 
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Jäv 
Lena Österlund (S), Leif Nilsson (S) och Habib Effati (M) anmäler jäv 
och ersätts under paragrafen av Anders Hedenius (S), Jan-Olov 
Lampinen (S) och Sven Bredberg (M). 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-24 
• Medelpads Räddningstjänstförbunds arbetsutskotts protokoll,  

2012-05-15, § 7 
• Förslag till Kommunalförbundsordning för Medelpads 

Räddningstjänstförbund, 2012-05-09 
• Förslag till Reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads 

Räddningstjänstförbund, 2012-02-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-02-28, § 92 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-04-16 § 95 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-01 
• Koncernstabens PM, 2012-03-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-12-14, § 665 
• Kommunalförbundsordning (gällande fr.o.m. 2010-01-01) för 

Medelpads Räddningstjänstförbund, antagen av kommunfull-
mäktige i Sundsvalls kommun, 2009-12-14, § 665 och Timrå 
kommun, 2009-11-30, § 123 samt Ånge kommun, 2009-11-23, § 72 

• Medelpads Räddningstjänstförbunds protokoll, 2012-05-31, § 7, 
delas ut 

 
– – – – 
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KS-2011-00204 
 

§ 159 Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att få politisk enighet kring förslaget till 

arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Behov föreligger att revidera nu gällande arbetsordning för kommun-
fullmäktige. Anledningen till detta är att nuvarande arbetsordning inte 
till alla delar stämmer överens med det sätt som fullmäktige arbetar 
efter. Koncernstaben upprättade därför i oktober 2011 ett förslag till ny 
arbetsordning för fullmäktige. Sedan kommunfullmäktige 2011-11-28 
beslutat om återremiss av ärendet har koncernstaben reviderat sitt tidi-
gare upprättade förslag. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för att få politisk enighet 
kring förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Lena Österlund (S) lämnar för Socialdemokraternas del skriftliga 
synpunkter som hon vill ska beaktas. 
 
Kim G Ottosson (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-05-15, § 45 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-24 
• Förslag till Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterat  

2012-04-20 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-06 
• Remissvar från Maria Lilja (FP), 2011-09-12 
• Remissvar från Ingrid Möller (MP), 2011-08-26 
• Remissvar från Hans Forsberg (C), 2011-08-29 
• Remissvar från Stefan Falk (FP), 2011-09-03 
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• E-postmeddelande från Lena Österlund (S), 2011-09-05 
• Remissvar från Socialdemokraterna, 2011-09-30 
• Remissvar från Angel Villaverde (MP), 2011-09-13  
• Presidiekonferensens protokoll, 2012-04-03, § 22 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-11-28, § 296 
• Nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 

2000-06-19, rev. 2002-02-25 och 2006-11-27 
 
– – – – 
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KS-2012-00300 
 

§ 160 Översyn av kommunkoncernens  
styrdokument 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att från och med 2012-07-01 upphäva Utvecklingsplan för tillväxt 

och arbete i Sundsvall, dnr 313/02 740 
  
att från och med 2012-07-01 upphäva Turismstrategi, dnr 492/03 840 
  
att från och med 2012-07-01 upphäva Marknadsföringsplan, dnr 

285/04 030 
  
att från och med 2012-07-01 inordna följande styrdokument under 

RIKARE – en hållbar tillväxtstrategi till år 2021: 
• Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö. Vägvisare för 

miljö och utveckling för de kommande 25 åren, dnr 208/97 
449 

• Sundsvalls kommuns handlingsprogram: Bruksanvisning för 
förebyggande arbete i Sundsvall mot alkohol, narkotika, 
tobak och andra droger, dnr 32/05 769 

• Varumärkesplattform, dnr KS-2010-00383 
• Trygghetsarbetet i Sundsvalls kommun, dnr KS-2011-0510 
• Mål och metoder för ungdomars inflytande, dnr KS 204/03 012 
• Landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun, dnr 503/05 019 
• Handelsstrategi, dnr KS 846/09 149 
• Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns 

energieffektivisering och koldioxidreducering med mål för 
2014 och 2020, dnr KS-2011-00589 

• Åtgärdsplan för statliga infrastrukturinvesteringar i Sunds-
vallsregionen, dnr 320/07 040 

 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2012 återkomma med 

riktlinjer för koncernens framtida arbete med styrdokument, 
vilka ska utgå från utredningens förslag, samt 
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att uppdra till kommunstyrelsen att utveckla strukturer och arbets-

sätt som stödjer implementeringen av riktlinjerna i hela koncer-
nen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Översyn av styrdokument i Sundsvalls kommun, 
  
att göra en översyn av kommunövergripande styrdokument på 

personalområdet, 
  
att göra en översyn av kommunövergripande styrdokument på 

ekonomiområdet, samt 
  
att göra en översyn av kommunövergripande styrdokument på 

informations- och kommunikationsområdet. 

Bakgrund 
Kommunens styrdokument ska vara aktuella, funktionella och åter-
spegla kommunfullmäktiges viljeinriktning. Föreliggande utredning har 
kartlagt dagens styrdokument, föreslagit hur de ska hanteras och lämnar 
förslag på hur kommunen ska arbeta med styrdokument i framtiden. 

Överläggning 
Kim G Ottosson (V) yrkar att dokumentet ” Sundsvalls Agenda 21” 
inte ska inordnas under RIKARE, med motiveringen att Agenda 21-
dokumentet är ett överordnat dokument. 
 
Lars Persson (FP) och João Pinheiro (S) yrkar bifall till koncernstabens 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) och João Pinheiros (S) förslag och dels Kim G Ottossons 
(V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) och João Pinheiros (S) 
förslag. 

Reservation 
Kim G Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-05-15, § 42 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-27, med bilaga ”Rapport, 

Översyn av styrdokument, april 2012 och bilagorna 1-4” 
 
– – – – 
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KS-2011-00095 
 

§ 161 Delaktighet i miljöarbetet, MRP-uppdrag 4, 
2010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens redogörelse för hur uppdrag ”Utred 

hur kommunal personal och övriga som är delaktiga i eller tar 
del av kommunal service kan bli delaktiga i miljöarbetet, särskilt 
vad gäller avfall och energibesparingar”, MRP 4, 2010 har 
genomförts. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag 4, 2010, samt 
  
att förklara uppdraget avslutat. 

Bakgrund 
I Mål och resursplanen 2010 gavs miljökontoret uppdraget att utreda 
hur kommunal personal och övriga som är delaktiga i eller tar del av 
kommunal service kan bli delaktiga i miljöarbetet, särskilt vad gäller 
avfall och energibesparingar. Koncernstaben hänvisar till det arbete 
som redan pågår och föreslår att utredningsuppdraget förklaras avslutat. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-05-16, § 52 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-10 
• Miljökontorets skrivelse, 2011-01-19 
 
– – – – 
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KS-2012-00500 
 

§ 162 Val av ny ledamot till kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förslag till ny ledamot i kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott efter Malin Broström (M) lämnas senare. 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde, 2010-11-15, § 1 valdes Malin 
Broström (M) till ledamot i kommunstyrelsens finans- och närings-
livsutskott. 
 
Avsägelse har inkommit från Malin Broström (M), vilket innebär att 
hennes uppdrag som ledamot blir vakant i kommunstyrelsens finans- 
och näringslivsutskott. Ny ledamot måste utses av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Malin Broströms (M) avsägelse, 2012-05-15 
 
– – – – 
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KS-2012-00501 
 

§ 163 Val av ny ersättare till kommunstyrelsens 
plan- och utvecklingsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förslag till ny ersättare i kommunstyrelsens plan- och 

utvecklingsutskott efter Christina Nordenö (S) lämnas senare. 

Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde, 2010-12-20, § 60 valdes Christina 
Nordenö (S) till ersättare i kommunstyrelsens plan- och utvecklings-
utskott. 
 
Avsägelse har inkommit från Christina Nordenö (S), vilket innebär att 
hennes uppdrag som ersättare blir vakant i kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott. Ny ersättare måste utses av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Christina Nordenös (S) avsägelse, 2012-05-01 

 
– – – – 
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KS-2011-00615 
 

§ 164 Tillbakadragande av motion (V) om gratis 
kollektivtrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avskriva motion (V) om gratis kollektivtrafik från vidare hand-

läggning. 

Bakgrund 
Habib Effati har i en motion yrkat att Sundsvalls kommun skall utreda 
vilka möjligheter och hinder som finns för att inrätta gratis kollektiv-
trafik vid vissa tider på dygnet. Av motionen framgår att Vänsterpartiet 
antagit motionen som sin egen. 
 
Motionären har i skrivelse 2012-04-12 framfört att han vill dra tillbaka 
motionen. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-05-15, § 46 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-04-24 
• Habib Effatis skrivelse, 2012-04-12 
• Motion (V) om gratis kollektivtrafik, 2006-01-13 
 
– – – – 
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KS-2011-00994 
 

§ 165 Motion (S) om korttids/avlastningsboende för 
långtidssjuka personer med neurologiska 
sjukdomar med behov av rehabilitering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Den 28 november 2011 mottog kommunfullmäktige en motion från 
socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen via kommunstyrelsen. 
I motionen yrkas 

• att ett korttids/avlastningsboende för långtidssjuka med 
neurologiska sjukdomar tillskapas i Sundsvalls kommun, 

• att personalen inom ett sådant boende har kompetens och 
specialkunskaper om dessa olika sjukdomstillstånd. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars Persson (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars 
Perssons (FP) förslag och dels Lena Österlunds (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Perssons (FP) förslag om att 
anse motionen besvarad. 

Reservation 
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund 
(S), Leif Nilsson (S), Tommy Eriksson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-05-16, § 55 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-27 
• Socialnämndens protokoll, 2012-03-21, § 47 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-02-21 
• Motion (S) om korttids/avlastningsboende för långtidssjuka 

personer med neurologiska sjukdomar med behov av rehabilitering, 
2011-10-25 

 
– – – – 
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§ 166 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut 
• Kommunstyrelsens utskottsprotokoll: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 22 maj 2012 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 15 maj 2012 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 16 maj 2012 

 
• Kommundirektörens beslut om särskild avtalspension den: 

o 2 maj 2012 (nr 5, KS-2012-00013) 
o 28 maj 2012 (nr 6, KS-2012-00013) 

 
• Service och tekniks beslut 2012-03-06 om komplettering/ändring av 

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

 
• Service och tekniks beslut om ramavtal: 

o Ramavtal – Begravningstjänster, tilldelningsbeslut, dnr  
UH-2012-6 (KS-2012-00416) 

o Ramavtal – Sommarblommor, tilldelningsbeslut, dnr  
UH-2012-66 (KS-2012-00417) 

o Ramavtal - Sandningssand, tilldelningsbeslut, dnr  
UH-2012-09 (KS-2012-00418) 

o Ramavtal – Pensionsadministrativa tjänster och för- 
medlingstjänster, tilldelningsbeslut, dnr UH-2012-11 
(KS-2012-00422) 

 
• Föreningen Holmbygdens utveckling i Liden – Ansökan om byapeng 

med hänvisning till landsbygdsprogrammet (KS-2012-00445) 
 
• Mittuniversitetet i Sundsvall – Ansökan om finansiering till projektet 

Kompetenskontraktet (KS-2012-00349) 
 
– – – – 
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KS-2012-00009 
 

§ 167 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Hälsofrämjandet i Sundsvall, har via e-post 2012-05-12, skrivit att 

”Södra Berget skulle bli ett bra natur och friluftsreservat”  
(KS-2012-00468) 

 
• Naturskyddsföreningen i Sundsvall, har 2012-05-14, lämnat in en 

skrivelse: ”Gör ett kommunalt natur- och friluftsreservat av området 
Södra Berget!” (KS-2012-00468) 

 
• Styrelseprotokoll: 

o Mitthem AB, 2012-05-08 
o Sundsvall Elnät AB, 2012-03-01 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-03-06 
o Sundsvall Logistikpark AB, 2012-04-04 
o Sundsvall Oljehamn AB, 2012-05-15 
o Sundsvall Vatten AB, 2012-04-27 

 
• Sveriges kommuner och landsting 

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

 
– – – – 

http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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KS-2012-00440 
 

§ 168 Förordnande som kommundirektör 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Stefan Söderlunds förordnande som kommundirektör förlängs 

med fyra år för perioden 2013-01-01 – 2016-12-31. 

Bakgrund 
Kommundirektör Stefan Söderlund tillträdde sin tjänst 2008-01-01 och 
hans nuvarande förordnande sträcker sig fram till och med 2012-12-31. 

Överläggning 
Ordföranden föreslår att Stefan Söderlunds förordnande som 
kommundirektör förlängs med fyra år för perioden 2013-01-01 till och 
med 2016-12-31. 
 
– – – – 
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