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Justering
Till justerare utses Peder Björk med Bodil Hansson som ersättare.
––––
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KS-2012-00005

§ 263 Aktuellt från koncernstaben
Mikael Ålund, bolagsjurist, informerar om beslutsordningen kring
avtalet mellan Sundsvall Energi AB och SCA Graphic Sundsvall AB.
Bedömningen som har gjorts är att avtalet ska godkännas av styrelserna
för Sundsvall Energi AB och Stadsbacken AB. Synpunkter har lyfts
fram om att avtalet borde godkännas av kommunfullmäktige.
Till protokollet anför Socialdemokraterna med instämmande av
Vänsterpartiet att de anser att ärendet ska lyftas till kommunfullmäktige. Partierna betonar att de är positiva till ärendets innehåll, men
att det är fullmäktige som ska fatta det slutgiltiga beslutet i frågan, då
ärendet är en så pass viktig fråga för kommunen.
Mats Bäck, utvecklingschef Sundsvall Energi AB och Rolf Wälivaara,
produktionschef Sundsvall Energi AB ger även en kortfattad
beskrivning av vad avtalet om ett ökat energisamarbete innebär. Avtalet
är på 15 år.
––––
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KS-2012-00822

§ 264 Redovisning av socialnämndens ekonomiska
situation
Bakgrund
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober
behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det
beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje
sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska
situation och eventuella åtgärder som vidtagits.
Överläggning
Ordföranden informerar om att punkten utgår eftersom informationen
lämnades till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare under
förmiddagen, vid kommunstyrelsens ”temasammanträde”.
––––
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KS-2012-00912

§ 265 Redovisning av kompletteringsbudget för år
2013
Bakgrund
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 20 november
2012 framförde ledamöterna i utskottet önskemål om att få en
redovisning av kommande kompletteringsbudget.
Överläggning
Ekonomidirektör Jonas Borg redogör för de ärenden som är eller kan
vara aktuella för kompletteringsbudgeten 2013. Han visar också på
möjliga utfall för åren 2014-2016.
––––
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KS-2012-00770

§ 266 Kvittering av nämndernas mål och resursplaner 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppmana kultur- och fritidsnämnden att snarast inkomma med
en fullständig mål och resursplan för 2013 samt en förklaring till
varför de inte följt den beslutade tidplanen,

att

uppmana barn- och utbildningsnämnden att snarast inkomma
med en fullständig mål och resursplan för 2013 samt en
förklaring till varför de inte följt den beslutade tidplanen, samt

att

övriga nämnders mål och resursplaner för 2013 svarar mot mål
och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016.

Bakgrund
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i
planeringen inför 2013 för att säkerställa att nämnderna har gjort en
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 20132016.
Koncernstaben har gjort en granskning av samtliga nämnders mål och
resursplaner och funnit flera brister.
Överläggning och beslutsgång
Peder Björk (S) yrkar bifall till de två första att-satserna enligt ovan.
Vidare yrkar han bifall till att-satsen nedan som återfinns i
koncernstabens tjänsteskrivelse.
att påpeka för socialnämnden att mål nummer 7 i deras mål och
resursplan 2013 – välfärdsledning inte är i överensstämmelse med
kommunfullmäktiges mål och resursplan 2013-2014 med plan för 20152016 och uppmana dem att ta bort detta mål från sin mål och
resursplan
Peder Björk (S) yrkar även på ett tillägg i tredje att-satsen så den får
följande lydelse:
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att övriga nämnders mål och resursplaner för 2013 svarar mot mål och
resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 med de förändringar
som Socialdemokraterna föreslagit i respektive nämnd.
Slutligen yrkar han att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Kim G Ottosson (V) instämmer i Peder Björks (S) yrkanden.
Kim G Ottosson yrkar vidare, med instämmande av Peder Björk (S), att
alla nämnders verksamhetsplaner under året som inte överensstämmer
med mål och resursplanen ska behandlas av kommunfullmäktige.
Ordföranden yrkar avslag på Kim G Ottossons (V) yrkande.
Annelie Luthman (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget från finans- och näringslivsutskottet.
Ordföranden ställer beslutsförslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Reservation
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund
(S), Tommy Eriksson (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 159
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-07
• Kvittering av nämndernas mål och resursplaner 2013, slutrapport
november 2012
––––
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KS-2012-00848

§ 267 Justeringar av uppdrag i Mål och resursplan
2012-2014 och 2013-2016 samt begäran om
utökad budgetram i Mål och resursplan 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

stadsbyggnadsnämndens begäran om medel om 500 tkr/år för
drift och underhåll av f.d. Svartviks industriområde ska behandlas som ett särskilt ärende.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Ordförandens signatur

att

MRP-uppdrag 5 SAM ”Gång- och cykelvägar” (MRP 2012)
avslutas och ersätts med MRP-uppdrag 6 SAM ”Bättre och tillgängligare vägar” (MRP 2013),

att

MRP-uppdrag 6 SAM ”Bättre och tillgängligare vägar” (MRP
2013) finansieras med 5 mkr/år (2013-2014) i driftsmedel,

att

MRP-uppdrag 6, del 1 SAM ”Landsbygdutveckling/Kommundelslyftet” (MRP 2012) och MRP uppdrag 4 N&A (MRP 2012)
avslutas och ersätts med MRP-uppdrag 1 SAM ”Hela Sundsvall
ska leva” (MRP 2013),

att

MRP-uppdrag 1 SAM ”Hela Sundsvall ska leva” (MRP 2013)
överförs från stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen,

att

MRP-uppdrag 6, del 2 SAM ”Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet” (MRP 2012) och MRP-uppdrag 4 N&A (MRP 2012)
avslutas och ersätts med MRP-uppdrag 3 SAM ”Satsa på
kommundelscentrumen” (MRP 2013),

att

MRP-uppdrag 9 SAM ”Vägunderhåll” (MRP 2012) avslutas och
ersätts med MRP-uppdrag 6 SAM ”Bättre och tillgängligare
vägar” (MRP 2013),
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att

investeringsmedlen på 10 mkr/år (2013-2014) i MRP-uppdraget
4 SAM ”Tillgängligare och bättre kollektivtrafik” (MRP 2013)
samt investerings-medlen på 10 mkr/år i plan (2015-2017) överförs från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden,

att

investeringsmedlen på 5 mkr/år (2013-2014) för ”Ökad tillgänglighet” överförs från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden för finansiering av MRP-uppdrag 5 SAM ”Parklyftet
ett grönare och tillgängligare Sundsvall” (MRP 2013),

att

bevilja stadsbyggnadsnämndens anslag med 0,5 mkr för 2013
för utredningar inom området dagvattenansvar,

att

anslaget på 0,5 mkr för 2013 för utredningar inom området dagvattenansvar finansieras i kompletteringsbudget 2013,

att

bevilja stadsbyggnadsnämnden anslag med 0,15 mkr för 2013
för övervakningssystem inom området dagvattenansvar,

att

anslaget på 0,15 mkr för 2013 för övervakningssystem inom
området dagvattenansvar finansieras i kompletteringsbudget
2013,

att

stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag på 0,15 mkr för
övervakningssystem inom dagvattenansvar inarbetas i MRP för
2014 och framåt,

att

bevilja stadsbyggnadsnämnden anslag med 0,2 mkr för 2013 för
drift och underhåll av belysning inom stenstan,

att

anslaget på 0,2 mkr för 2013 för drift och underhåll av belysning
inom stenstan finansieras i kompletteringsbudget 2013,

att

stadsbyggnadsnämndens begäran om anslag på 0,2 mkr för drift
och underhåll av belysning inom stenstan inarbetas i MRP för
2014 och framåt,

att

MRP-uppdrag 3 VoO (MRP 2013)”Trygghetsboenden för äldre”
stryks då samma uppdrag redan finns i MRP-uppdrag 10 SAM
(MRP 2013) ”Använd Mitthem för en aktiv bostadspolitik”,

att

MRP-uppdrag 11 VoO (MRP 2013) ”Sociala föreningar viktiga för välfärden” flyttas från socialnämnden till kultur- och
fritidsnämnden,
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att

MRP-uppdrag 7 VoO (MRP 2013)”Möjlighet att välja matleverantör” flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen,

att

MRP-uppdrag 4 VoO (MRP 2013) ”Kvalitén kräver samma
skyldigheter oavsett utförare” stryks,

att

avslå socialnämndens begäran om att MRP-uppdrag 8 VoO
(MRP 2013) ”Nytt centralt klimatsmart äldreboende” flyttas till
från socialnämnden till stadsbyggnadsnämnden, samt

att

tillstyrka socialnämndens begäran om 20 mkr extra för 2013.

Bakgrund
I samband med kommunstyrelsens kvittering av nämndernas Mål- och
resursplan för 2013 har stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden
lämnat förslag till förändringar av kommunfullmäktiges beslut.
Förändringarna är av den arten att det är förslag till förändringar av
särskilda uppdrag, förtydligande av hur budgeterade medel ska användas, begäran om nya anslag eller överföring av uppdrag/medel mellan
nämnderna. Förändringarna ska behandlas av kommunfullmäktige.
Överläggning och beslutsgång
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till
koncernstabens förslag, förutom till nedanstående att-satser i förslaget,
som de yrkar ska strykas.
att MRP-uppdrag 11 VoO (MRP 2013) ”Sociala föreningar – viktiga
för välfärden” flyttas från socialnämnden till kultur- och
fritidsnämnden,
att MRP-uppdrag 4 VoO (MRP 2013) ”Kvalitén kräver samma
skyldigheter oavsett utförare” stryks.
Annelie Luthman (FP) yrkar, med instämmande av ordföranden, bifall
till koncernstabens förslag med ändring av den sista att-satsen i
förslaget så att den får följande lydelse:
att tillstyrka socialnämndens begäran om 20 mnkr extra för 2013.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Annelie Luthmans (FP) yrkande.
Reservation
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund
(S), Tommy Eriksson (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 161
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-08
––––
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KS-2012-00827

§ 268 Mål och resursplan 2013-2016 – fastställande
av investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 2013-2014 med plan för 2015-2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

återta kommunfullmäktiges tidigare beslut om investeringsmedel
för barn- och utbildningsnämnden gällande förskolelokaler
(2009-2010, 10, 5 mnkr), Runsviks skola (2011, 8 mnkr) och
Ospecificerat (2012, 15 mnkr),

att

att överföra ovan återtagna investeringsmedel om 33,5 mnkr till
investeringar i Skönsmons förskola (26 mnkr), och Bergsåkers
skola (7,5 mnkr),

att

använda 16 mnkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2013 för investeringar i Hellbergsskolan, samt

att

använda 8 mnkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2013 och 8,5 mnkr ur investeringsbudgeten för
förvaltningsfastigheter 2014 för investeringar i Skönsmons
förskola.

Vidare beslutar kommunstyrelsen
att

i övrigt återremittera ärendet för politiska överläggningar.

Bakgrund
När Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 beslutades
av kommunfullmäktige 18 juni 2012 fanns ingen prioriterad investeringsbudget för åren 2013 till 2014 i beslutsunderlaget. Detta gäller
anslagen till förvaltningsfastigheter, reinvesteringar i fastigheter och
utveckling av Sundsvall. Därför har service och teknik inte kunnat göra
några avrop från anslagen. För att kunna ianspråkta medel ur investeringsbudget 2013 och 2014 måste projekten prioriteras och beslutas av
kommunfullmäktige.
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Detta ärende innefattar prioritering av åtgärder i investeringsbudget
2013 och 2014 samt en preliminär investeringsplan för åren 2015 till
2021 inom ramen för anslagen till förvaltningsfastigheter, reinvesteringar i fastigheter och utveckling av Sundsvall.
Överläggning och beslutsgång
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta enligt följande att-satser:
att återta kommunfullmäktiges tidigare beslut om investeringsmedel för
barn- och utbildningsnämnden gällande förskolelokaler (2009-2010,
10, 5 mnkr), Runsviks skola (2011, 8 mnkr) och Ospecificerat (2012, 15
mnkr),
att överföra ovan återtagna investeringsmedel om 33,5 mnkr till
investeringar i Skönsmons förskola (26 mnkr), och Bergsåkers skola
(7,5 mnkr),
att använda 16 mnkr ur investeringsbudgeten för
förvaltningsfastigheter 2013 för investeringar i Hellbergsskolan, samt
att använda 8 mnkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter
2013 och 8,5 mnkr ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter
2014 för investeringar i Skönsmons förskola.
Vidare yrkar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar
att i övrigt återremittera ärendet för politiska överläggningar.
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) framför att de ställer sig
bakom ordförandens yrkanden. Peder Björk (S) yrkar även på att få
tillföra en anteckning till protokollet, vilket ordföranden medger.
Ordföranden sammanställer de framförda yrkandena och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
Protokollsanteckning
”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att ärendet om
investeringar i förvaltningsfastigheter ska återremitteras för att finna ett
gemensamt förslag över parti- och blockgränser. Ett sådant förslag ska
vara långsiktigt och innebära ett helhetsgrepp över investeringar i
fastigheter.”
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 165
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-07
• Förslag till investeringsbudget för förvaltningsfastigheter
2013-2014 med plan för 2015-2021, daterad 2012-11-07
––––
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KS-2012-00733

§ 269 Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa förslag till Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen,

att

uppdra till koncernstaben att i december 2012 återkomma med
en verksamhetsplan för 2013,

att

kommunstyrelsen, utifrån sin kvittering av kommunfullmäktiges
beslut, informerar nämnderna om att de från och med 2013 kan
påräkna kompensation med 50 % för ökade hyreskostnader för
de investeringsobjekt som ingår i ramen för förvaltningsfastigheter, samt

att

kommunstyrelsen, utifrån sin kvittering av kommunfullmäktiges
beslut, informerar nämnderna att om det även 2013 endast
kommer att kunna tillåtas en ytterst begränsad användning av
ackumulerat eget kapital.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Ordförandens signatur

att

ansvaret för MRP-uppdrag SAM 1, 2013 ”Hela Sundsvall ska
leva” enligt förvaltningens skrivelse 2012-10-19 överförs från
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen,

att

uppdraget N&A 15, 2012-14 ”SAMT-projektet” slutförs enligt
ursprunglig plan,

att

kostnaden för slutförandet, 500 tkr, överlämnas för finansiering i
ärendet Kompletteringsbudget 2013,

att

den ytterligare besparingen på 1 mkr avseende SAMT-projektet år 2013, som beslutades i MRP 2013-2016, ej är genomförbar
då motsvarande budgetanslag saknas,
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att

finansieringen av den ej genomförda besparingen överlämnas till
Kompletteringsbudget 2013,

att

uppdrag LED/VHT 15, 2012-14 ”Utveckling av valfrihet och
mångfald” utgår, samt

att

uppdrag LED/VHT 17, 2012-14 ”Kundorientering, värdskap,
bemötande och service” framledes benämns ”Värdskap, bemötande och service”.

Bakgrund
Förslaget till Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen innehåller
mål och indikatorer inom huvudprocesserna Ledning, Näringsliv och
arbete, Samhällsbyggnad samt stödprocessen Verksamhetsstöd.
Förslaget beskriver också kommunstyrelsens ekonomi samt förslag till
fördelning av resurserna.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid sitt sammanträde
2012-11-05, § 237.
Överläggning och beslutsgång
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar enligt Socialdemokraternas förslag till Mål och resursplan
2013 för kommunstyrelsen.
Sverker Ottosson (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
infrastruktur- och serviceutskottets förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Sverker Ottossons (MP) yrkande.
Reservation
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund
(S), Tommy Eriksson (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 96
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-19, reviderad 2012-11-08
• Förslag till Mål och resursplan 2013 för kommunstyrelsen,
reviderad 2012-11-06
• Socialdemokraternas förslag till Mål och resursplan 2013 för
kommunstyrelsen, 2012-11-05
––––
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KS-2012-00817

§ 270 Utvärdering av det samlade systemet för
intern kontroll 2012 för kommunstyrelsen,
avseende koncernstabens verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern
kontroll 2012 för kommunstyrelsen, med avseende på koncernstabens verksamhet,

att

punkten ”MRP – valfrihet och mångfald” avslutas utan åtgärd,

att

punkten ”Många styrdokument” förs över till 2013 års intern
kontrollplan avseende kommunstyrelsens uppsiktsansvar, samt

att

överlämna utvärderingen till kommunens revisorer.

Bakgrund
Koncernstaben har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna
kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje nämnd
i samband med uppföljningen av den interna kontrollen även göra en
utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll inom sitt
område.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 97
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-01, inklusive följande bilagor:
Bilaga 1, ”Rapportering av intern kontroll 2012”, 2012-11-06
Bilaga 2 ”Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2012, avseende
koncernstaben”
Bilaga 3, ”Självdeklaration 2012”, 2012-11-01
Bilaga 4, ”Kontrollrapport – många styrdokument”
Bilaga 5, ”Kontrollrapport – kommunallagen uppsiktsplikt”
Bilaga 6, ”Kontrollrapport – MRP ekonomi och internhyresreglementet”
Bilaga 7, ”Kontrollrapport – MRP valfrihet och mångfald”
––––
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KS-2012-00825

§ 271 Utvärdering av det samlade systemet för
intern kontroll 2012 för kommunstyrelsen,
avseende service och tekniks verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern
kontroll 2012 för kommunstyrelsen, avseende service och
tekniks verksamhet,

att

punkten ”Konkurrensutsättning/Prissättning skolmåltider” förs
över till 2013 års kontrollplan för service och teknik, samt

att

överlämna rapporten till kommunens revisorer.

Bakgrund
Koncernstaben, service och teknik, har i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde avseende service och teknik.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 99
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02, inklusive följande bilagor:
Bilaga 1, Intern kontrollplan slutrapportering
Bilaga 2, Förvaltningschefens rapport av intern kontroll
Bilaga 3, Kontrollrapport 1-7
Bilaga 4, Självdeklaration beträffande intern kontroll
––––
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KS-2012-00724

§ 272 Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
godkänna förslaget till intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.

att

Bakgrund
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges att
nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 160
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-31
• Förslag till intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen
uppsiktsansvar
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 147
––––
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KS-2012-00725

§ 273 Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen,
avseende koncernstabens verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
godkänna reviderat förslag till intern kontrollplan 2013 för
kommunstyrelsen avseende koncernstabens verksamhet.

att

Bakgrund
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges att
nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 98
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-01, inklusive bilaga, reviderad
2012-11-22, med förslag till intern kontrollplan 2013 för
kommunstyrelsen, avseende koncernstabens verksamhet
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-12-03

22

KS-2012-00762

§ 274 Slutredovisning av MRP-uppdrag KS1, 2008 –
Involvera fler externa aktörer i det drogförebyggande arbetet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag KS 1, 2008 –
Involvera fler externa aktörer i det drogförebyggande arbetet,
samt

att

lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
I 2008 års MRP gavs kommunstyrelsen uppdrag om att involvera fler
aktörer i det drogförebyggande arbetet. Uppdraget ska nu slutrapporteras.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 101
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-01
––––
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KS-2012-00231

§ 275 Förändrad parkeringsorganisation, MRPuppdrag SAM 21, 2011 – slutredovisning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna slutredovisningen av Förändrad parkeringsorganisation, MRP-uppdrag SAM 21, 2011, samt

att

lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i Mål och resursplan 2011-2012 med
plan för 2013-2014 om MRP-uppdrag nr 21 inom samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget innebar att en omorganisation skulle genomföras
så att stadsbyggnadsnämnden skulle få ett helhetsansvar för all
parkeringsverksamhet i Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 169
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02
––––
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KS-2012-00810

§ 276 Satsa på social ekonomi, MRP-uppdrag NA 6,
2011 – slutredovisning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna slutredovisning av Satsa på social ekonomi, MRPuppdrag NA 6, 2011, samt

att

lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
I Mål och resursplanen för 2011-2012, med plan för 2013-2014 beslutade kommunfullmäktige om ett uppdrag kallat Satsa på social
ekonomi. Uppdraget finns inom huvudprocessen Näringsliv och arbete.
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)
är ansvarig för uppdraget.
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har bl. a i uppdrag att verka för att
socialt företagande utvecklas i Sundsvall. Koncernstaben menar att
uppdraget Satsa på social ekonomi har övergått till ordinarie verksamhet och bör därför kunna avslutas. Koncernstaben föreslår därför att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av Satsa på social ekonomi, MRP-uppdrag NA 6, 2011.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 170
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-31
––––
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KS-2012-00784

§ 277 Utökad budget för Överförmyndarnämnden
Mitt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna att arvodet till gode män och förvaltare uppräknas
med förändringen i prisbasbeloppet från 2013 och framåt,

att

Överförmyndarnämnden Mitt 2013 och framåt tillförs 108 tkr
för ökade kostnader pga. uppräkningen av arvodet till gode män
och förvaltare,

att

anslaget 2013 finansieras i kompletteringsbudget 2013,

att

anslaget för 2014 och framåt inarbetas i Mål- och resursplan för
2014-2016,

att

godkänna att rätten till kostnads- och reseersättning för gode
män och förvaltare ska införas från och med 1 januari 2013,

att

Överförmyndarnämnden Mitt 2013 och framåt tillförs 360 tkr
för ökade kostnader för rätten till kostnads- och reseersättning
för gode män och förvaltare från och med 1 januari 2013,

att

anslaget 2013 finansieras i kompletteringsbudget 2013, samt

att

anslaget för 2014 och framåt inarbetas i Mål- och resursplan för
2014-2016.

Bakgrund
Överförmyndarnämnden Mitt begär att arvoden till gode män och
förvaltare uppräknas med prisbasbeloppet från 2013 och framåt. Vidare
begär Överförmyndarnämnden Mitt en utökning av budgetramen för
2013 och framåt.
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Utökningen ska dels finansiera att arvodet till gode män och förvaltare
uppräknas med prisbasbeloppet, och dels finansiera kostnaden för
rätten till kostnads- och reseersättning för gode män och förvaltare från
2013 och framåt.
Överläggning
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 162
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-19
• Överförmyndarnämnden Mitts protokoll, 2012-10-08, § 71
• Överförmyndarkontorets skrivelse, 2012-09-27
––––
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KS-2012-00716

§ 278 Södra bergets slalombacke, överföring av
anläggning till föreningsdrift
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bemyndiga kommunstyrelsen att teckna avtal med Sundsvalls
slalomklubb om nyttjanderätt av Sundsvalls slalombacke i
huvudsak enligt bifogat förslag daterat 2012-10-31,

att

bokfört värde på anläggningen, vilket uppgår till 5 663 tkr per
31 oktober 2012, ska skrivas ned och belasta kommunens
resultat 2012,

att

tillkommande investeringar för säkerhetsåtgärder på lift, el och
belysning finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten 2012 med 3,0 mnkr,

att

den utökade investeringsbudgeten med 3,0 mnkr finansieras
genom ianspråktagande av likvida medel,

att

tillkommande investeringar för säkerhetsåtgärder på lift, el och
belysning som kommunen utför under 2012 ska skrivas ned och
belasta resultatet 2012, samt

att

eventuella ramjusteringar till följd av nyttjanderättsavtalet
regleras under 2013 mellan kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har vid några tillfällen gett förvaltningen i
uppdrag att sälja eller lämna över anläggningar till föreningslivet. En av
de anläggningar som varit uppe för diskussion är Södra bergets slalombacke. Det driftsavtal som är tecknat med föreningen upphörde den 1 juli
2012. Förhandlingar om ett övertagande har pågått sedan hösten 2011.
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 164
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02, inklusive följande bilagor:
Bilaga 1, Beslutsunderlag kultur- och fritidsnämnden, årsbudget
2004 med plan för ekonomin 2005-2006
Bilaga 2, Utkast till nyttjanderättsavtal för slalomanläggningen
inkl. karta
Bilaga 3, Lista över kommunens anläggningar om byggnader inom
nyttjanderättsområdet
––––
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KS-2012-00284

§ 279 Stenstan Visitor Center – kostnader och drift
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

projektet Stenstan Visitor Center övergår i permanent drift och
att Sundsvalls kommun åtar sig finansieringsansvaret för verksamheten,

att

anslå 700 tkr för 2013 i uppdragsersättning till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB för Sundsvall Visitor Center,

att

finansiera den ökade uppdragsersättningen för 2013 till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB i kompletteringsbudgeten 2013,

att

uppdra åt kommunstyrelsen att under hösten 2013 utreda omfattningen av uppdragsersättningen för 2014 och framåt, samt

att

uppdragsersättning för 2014 behandlas i kompletteringsbudget
2014.

Bakgrund
7 maj 2012 behandlade kommunstyrelsen frågan om kostnader och
intäkter för Stenstan Visitor Center (SVC) efter projekttidens utgång.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för fortsatt beredning med
utgångspunkt från att kostnadsunderlaget var osäkert då SVC ännu inte
tagits i drift samt för att frågan om privata aktörers medverkan i driften
av centrat efter projekttidens slut utredd.
Överläggning
Annelie Luthman (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
koncernstabens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 168
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2012-09-26, § 107
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2012-09-19
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• Näringslivsbolaget Sundsvall AB:s styrelseprotokoll, 2012-09-04,
§ 57
• Näringslivsbolaget Sundsvalls skrivelse, 2012-08-28, inklusive
budgetredovisning 2013 och 2014
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-05-07, § 110
• Koncernstabens skrivelse, 2012-03-29
• Koncernstabens PM, 2012-04-26, Kompletterande information
angående Stenstan Visitor Center – beskrivning av kostnader
––––
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KS-2012-00832

§ 280 Övertagande av hemsjukvård från landstinget samt skatteväxling mellan parterna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna avtal om övertagande av hemsjukvård mellan landstinget Västernorrland och kommunerna i Västernorrlands län,
daterat 2012-09-21, samt

att

hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och
landstinget Västernorrland, till finansdepartementet om att de
länsvisa skattesatserna i 2 och 3 §§ förordningen (2004:81) om
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter
för kommunerna och sänks med 0,30 procentenheter för landstinget från och med 1 januari 2014.

Bakgrund
Landstinget Västernorrland och länets sju kommuner har bedrivit ett
gemensamt projekt under 2011 och 2012 som haft till uppdrag att utreda förutsättningarna för en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna.
Projektets förslag till lösningar har sedan formaliserats i ett avtal.
Avtalet omfattar kommunernas övertagande av hemsjukvård från
landstinget för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och
boende med särskild service enligt LSS samt kostnadsansvar för
hjälpmedel och förbrukningsmaterial.
Avtalet klargör dessutom ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsinsatser mellan landstinget och kommuner samt ekonomiska villkor, med
tillhörande personalövertagande, för ett övertagande. Av avtalet framgår även att skatteväxling sker 1 januari 2014 och att verksamhetsövertagande sker 3 februari 2014.
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 172
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02
• Socialnämndens protokoll, 2012-10-17, § 175
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-09-20
• Avtal om övertagande av hemsjukvård, 2012-09-21, inklusive
bilagorna 1-3
––––
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KS-2012-00748

§ 281 Projektdirektiv och finansiering för eventuellt
övertagande av Sundsvall Härnösand flygplats
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godta koncernstabens förslag till projektdirektiv, daterat
2012-10-25, reviderat 2012-11-13 samt 2012-12-03,

att

projektet förskotteras en kostnadsram om totalt 7 miljoner
kronor. Kostnaderna debiteras därefter den kommande driftsorganisationen för Sundsvall Härnösands flygplats, samt

att

den kommungemensamma förhandlingsgruppens arbete avslutas.

Bakgrund
Koncernstaben har tagit fram förberedande projektdirektiv inför ett
eventuellt övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats.
Överläggning
Kim G Ottosson (V) yrkar att en protokollsanteckning tillförs
protokollet, vilket ordföranden medger.
Protokollsanteckning
”Vänsterpartiet anser att det inte är långsiktigt hållbart att fortsätta
gynna en infrastruktur som inte bär sina egna miljökostnader. Idag har
vi ett konsumtionsmönster som inte är hållbart. Vi vill därför se att
flygresorna minskar till fördel för järnvägen.
Sundsvall har dock inte någon fullvärdig järnvägsförbindelse med t.ex.
Stockholm vilket gör att Sundsvallsregionen idag inte har något fullgott
alternativ till Midlanda.
Viss flygaktivitet är också nödvändig: ambulansflyg, sjö- och
flygräddningen och postflyget har alla en viktig del i infrastrukturen i
regionen, men Vänsterpartiet anser att det är orimligt att staten vältrar
över kostnaden för dessa på enskilda kommuner.
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Vår inställning är i botten densamma; inrikesflyget bör av miljöskäl
minskas till ett minimum till fördel för järnvägen, men av hänsyn till
det lokala näringslivet och utvecklingen av regionen ser vi ingen annan
möjlighet än att Sundsvalls kommun också fortsättningsvis går in och
tar sitt ansvar när regeringen väljer att bortse från sitt ansvar för den
nationella infrastrukturen.”
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 173
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-30
• Projektdirektiv, 2012-10-25
• Projektdirektiv, 2012-10,25, reviderat 2012-11-13, samt 2012-1203
––––
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KS-2012-00723

§ 282 Översiktsplan Sundsvall 2021, samrådsförslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

sända ut översiktsplanen med miljökonsekvensbeskrivning på
samråd, samt

att

samrådstiden pågår från den 13 december 2012 till den 31 mars
2013.

Bakgrund
Ett nytt förslag till kommunövergripande översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Enligt plan- och bygglagen
skall samråd ske om planens förslag. Under samrådstiden kommer
offentliga möten att hållas. Synpunkter på planförslaget inhämtas under
samrådstiden.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 76
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-26
• Samrådshandling, daterad oktober 2012, reviderad november 2012,
inför samråd december 2012
• Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, daterad
oktober 2012
• Kartbilagor, daterade oktober 2012, separat utskickat via e-post
- Sundsvalls tätort
- Njurunda
- Inlandet
- Kustlandet
- Utvecklingsstråken
––––
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KS-2012-00585

§ 283 Kartläggning av nationella minoriteters behov i Sundsvalls kommun, samt anslutning
av kommunen till förvaltningsområde för
finska språket
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Ordförandens signatur

att

ge nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI) i uppdrag att ansvara för samordning och uppföljning av
nämndernas minoritetspolitiska arbete enligt minoritetslagen,

att

Sundsvalls kommun ska ansöka hos regeringen senast den 1
april 2013 om att ingå i förvaltningsområde för det finska
språket,

att

uppdra till NAVI att ta fram underlag, i samråd med den finska
minoriteten, och lämna in en ansökan till regeringen om att ingå
i förvaltningsområde för det finska språket,

att

kostnader som uppkommer, om kommunen blir ett
förvaltningsområde för det finska språket, täcks av statsbidrag,

att

NAVI får en utökad ram på 500 tkr fr.o.m. år 2014 för
kommunens arbete enligt minoritetslagen,

att

dessa 500 tkr inarbetas i mål och resursplanen för 2014 – 2017,

att

anslå 200 tkr till NAVI under 2013 för insatser enligt
minoritetslagen samt arbete med ansökan om att bli ett
förvaltningsområde för det finska språket,

att

dessa 200 tkr för år 2013 finansieras i kompletteringsbudgeten
för 2013, samt

att

NAVI får i uppdrag att redovisa arbetet med minoritetspolitiken
till kommunstyrelsen till december 2014.
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Bakgrund
Under 2011 lämnade Finska föreningen in en ansökan till Sundsvalls
kommun där de föreslog att kommunen skulle ansöka om att bli ett
förvaltningsområde för det finska språket.
Kommunfullmäktige avslog ansökan från Finska föreningen och gav
istället Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI) i uppdrag att göra en kartläggning över de nationella minoriteternas behov i Sundsvall. Utifrån den kartläggningen föreslår koncernstaben att Sundsvalls kommun ansöker om att bli ett förvaltningsområde
för det finska språket. Utöver detta behöver kommunen utveckla sitt
minoritetspolitiska arbete enligt minoritetslagen och koncernstaben
föreslår att NAVI får uppdraget att samordna och följa upp detta arbete.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 77
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-09
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
rapport, 2012-05-28
––––
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KS-2012-00780

§ 284 Avgifter på väg samt elektroniska vägtullssystem/Delbetänkande av 2011 års vägtullsutredning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avge yttrande till Finansdepartementet enligt koncernstabens
förslag 2012-11-23.

Bakgrund
Finansdepartementet har sänt ut betänkandet ”Avgifter på väg och
elektroniska vägtullsystem”, (SOU 2012:60) för att inhämta eventuella
synpunkter från bland annat Sundsvalls kommun. Betänkandet, som
kan ge stora följdverkningar på tidigare ingånget Genomförande- och
finansieringsavtal projekt E4 Sundsvall mellan Trafikverket och
kommunen.
Regeringen har 2012-11-01 även uppdragit till Trafikverket ”att omförhandla avtalet för bro över Sundsvallsfjärden med anledning av att
det inte är förenligt med Eurovinjettdirektivet”. En utgångspunkt enligt
regeringens beslut ska därvid vara att den statliga finansieringen ej ska
öka.
Några förhandlingar är dock ännu inte påbörjade. Koncernstaben har
upprättat ett förslag till yttrande med anledning av aktuellt betänkande.
I yttrandet beskrivs bakgrund till kommunens beslut om medfinansiering, medfinansieringsavtalets koppling till Arbetsplan för E4 Sundsvall samt vilka konsekvenser som uppstår om ingånget avtalet ej kan
hållas.
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 75
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-23
• Remissvar över betänkandet ”Avgifter på väg och elektroniska
vägtullsystem (SOU 2012:60)” till Finansdepartementet,
2012-11-23
• Finansdepartementets remiss, 2012-10-10
• PowerPoint-bilder om Vägtullsutredningens delbetänkande SOU
2012:60
––––
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KS-2012-00442

§ 285 Back 2 Basics – fortsatt verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bevilja bidrag till Back 2 Basics Nacksta (GIF Sundsvall), Back
2 Basics Ljustadalen (GIF Sundsvall), Back 2 Basics Skönsberg
(Granlo BK) och Back 2 Basics Granloholm (Sundsvall
Dragons) med totalt 400 000 kr per projekt och år och att
bidraget beviljas för två år, 2013-01-01 – 2014-12-31,

att

finansiering sker ur medel för FATI, Förebyggande Arbete –
Tidiga Insatser för barn och unga,

att

ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med
barn- och utbildningsnämnden vidare utreda kopplingen mellan
fritidhemsverksamheten och Back 2 Basics-verksamheten,

att

en bedömning om eventuellt fortsatt bidrag till projekten ska
göras för varje enskilt projekt, senast i september 2014, och att
beslut om detta tas av kultur- och fritidsnämnden som ansvarig
nämnd för FATI, samt

att

ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, som ansvarig
nämnd för FATI, att forma avtal och villkor för projekten, bland
annat när det gäller styrgrupper, krav på återrapportering/
uppföljning, samverkan, integration och jämställdhet.

Bakgrund
Projektet Back 2 Basics drivs i fyra kommundelar - Nacksta, Ljustadalen, Skönsberg och Granloholm av föreningarna GIF Sundsvall,
Granlo BK och Sundsvall Dragons. Alla föreningar har sedan starten
fått ekonomiskt bidrag från Sundsvalls kommun, främst genom FATI –
förebyggande arbete, tidiga insatser för barn och unga.
I regelverket för FATI framgår att ett projekt kan få medel till sin verksamhet vid högst två tillfällen och att man efter det ska söka annan
finansiering. För att få bidrag vid mer än två tillfällen måste beslut tas i
kommunfullmäktige.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-12-03

41

När det gäller B2B har man bedömt såväl på tjänstemannanivå som
politiskt, att verksamheten är så bra att det har varit motiverat att ge
fortsatt bidrag. Alla projekt har beviljats medel för att kunna fortsätta
sin verksamhet fram till årsskiftet 2012/2013, i avvaktan på utredningen om förlängning alternativt permanentning.
Jäv
João Pinheiro (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Han ersätts av Anders Hedenius (S).
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 80
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-31
• Back 2 Basics – fortsatt verksamhet, rapport 2012-10-17
––––
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KS-2012-00804

§ 286 Global kommun, deltagande i SIDA-projekt
2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

göra en intresseanmälan till Sida om att arrangera Global
kommun i Sundsvall 2013, samt

att

kostnaderna och arbetstid för arrangemanget sker inom befintlig
ram för livsmiljö.

Bakgrund
Sida har kommit med en förfrågan till Sundsvalls kommun om intresse
finns för att vara värd för ett arrangemang om globala utvecklingsfrågor under 2013. Arrangemanget kallas Global kommun och går ut på
att under några dagar uppmärksamma globala utvecklingsfrågor i ett
lokalt perspektiv. Sundsvall får möjlighet att uppmärksamma frågor
kring hållbar utveckling och marknadsföra det arbete som sker inom
vår organisation och andra verksamheter inom kommunens gränser.
Sida bidrar både med ekonomiska medel och personella resurser som
kan användas i aktiviteter här i Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 95
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-30
––––
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KS-2012-00811

§ 287 Bergsåkers skola, reinvesteringar – medel ur
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
attesträtt för de beviljade medlen ges till Ulrika Burvall,
sektionschef vid service och tekniks fastighetsavdelning.

att

Bakgrund
De flesta av fastigheterna inom Sundsvalls kommun har ett stort reinvesteringsbehov. Att utföra reinvesteringsåtgärder samtidigt som
andra åtgärder är en förutsättning för att skapa goda helhetslösningar.
Bergåker skola står nu inför en omfattande om- och tillbyggnad där
både verksamhetsanpassningar, energieffektiviseringar och reinvesteringar planeras utföras samtidigt.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 102
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29
––––
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KS-2012-00812

§ 288 Filla 11:11, före detta AMU-center, reinvesteringar – medel ur investeringsbudgeten för
förvaltningsfastigheter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
attesträtt för de beviljade medlen ges till Ulrika Burvall,
sektionschef vid service och tekniks fastighetsavdelning.

att

Bakgrund
De flesta av fastigheterna inom Sundsvalls kommun har ett stort reinvesteringsbehov. Att utföra reinvesteringsåtgärder samtidigt som
andra åtgärder är en förutsättning för att skapa goda helhetslösningar.
Filla 11:11, före detta AMU-center, nyttjas av socialtjänsten och
landstinget. En utredning har gjorts som visar att en teoretisk energibesparing om 33 % kan göras. I samband med energibesparande åtgärder planeras reinvesteringar utföras samtidigt.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 103
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29
––––
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KS-2012-00774

§ 289 Ramavtal telefonitjänster fast telefoni och
mobiltelefoni samt internet access, delegation för upphandling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

delegera åt avdelningschefen Addera att fastställa kravspecifikation för upphandling av telefonitjänster fast telefoni och mobiltelefoni samt internet access (UH-2012-212),

att

delegera åt upphandlingschefen att fatta tilldelningsbeslut i upphandling av telefonitjänster fast telefoni och mobiltelefoni samt
internet access (UH-2012-212), samt

att

uppdra åt upphandlingschefen att teckna ramavtal för ovannämnda upphandling.

Bakgrund
Denna upphandling avser täcka behovet telefonitjänster under en
avtalsperiod på 2 + 1 + 1 år för Sundsvalls kommunkoncern.
Nuvarande ramavtal för telefonitjänster för fast telefoni och mobiltelefoni samt internet access gäller till och med 2013-03-31. Förstudie
till denna upphandling har skett gemensamt med Landstinget Västernorrland och övriga kommuner i länet. Den gemensamma upphandlingen har inte kunnat genomföras varför Sundsvalls kommun tvingas
starta upp en egen upphandling. Detta medför en mycket snäv tidplan
som inte möjliggör en normal hantering av fastställande av kravspecifikationen i infrastruktur- och serviceutskottet.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 106
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-08
––––
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KS-2012-00783

§ 290 Reglemente för överförmyndarnämnden Mitt
(Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Timrå
kommuner)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
fastställa nytt reglemente för överförmyndarnämnden Mitt i
enlighet med förslag daterat 2012-10-08.

att

Bakgrund
Överförmyndarnämnden Mitt (ÖFN Mitt) är en, för de samverkande
kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig, gemensam
nämnd rörande överförmyndarverksamheten. Nuvarande reglemente
för nämnden fastställdes av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun
2009-12-14, § 666. Motsvarande reglemente har fastställts av kommunfullmäktige i övriga samverkande kommuner.
I en revisionsrapport från PWC har det framförts synpunkter rörande
reglementets § 20, som rör revisorerna. Det som revisorerna framfört
kritik mot är att det i bestämmelsen angetts att nämndens verksamhet
bara ska granskas i Sundsvalls kommun samt att de samverkande
kommunerna endast äger rätt anteckna sin mening över revisorernas
revisionsberättelse. Enligt revisorerna står detta inte i överensstämmelse med kommunallagen. Därför har ett förslag till nytt reglemente
arbetats fram.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 78
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-25
• Förslag till reglemente, daterat 2012-10-08
• Överförmyndarnämnden Mitts protokoll, 2012-10-08, § 72
• Överförmyndarkontorets skrivelse, 2012-09-17
––––
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KS-2012-00793

§ 291 Taxa inom miljöbalkens område (1998:808)
från år 2013
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
fastställa taxa inom miljönämndens område jämte till denna hörande taxebilagor 1-3, enligt förslag daterat 2012-10-10.

att

Bakgrund
Enligt reglemente för miljönämnden fullgör nämnden kommunens
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lagar och förordningar ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta innebär att
miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, med undantag för tillsyn av strandskyddet.
För prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt bestämmelser meddelade med stöd av denna eller EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde, har kommunfullmäktige fastställt en taxa. Enligt
miljönämndens uppfattning är taxan i behov av revidering.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 107
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-25
• Förslag till taxa inom miljöbalkens område, 2012-10-10, inklusive
taxebilagorna 1-3
• Miljönämndens protokoll, 2012-10-10, § 74
• Miljökontorets skrivelse, 2012-10-02
––––
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KS-2012-00605

§ 292 Mål- och resursplan 2013-2014 – utveckling
och effektivisering av verksamhetsstödet,
begäran om förlängd tid för återrapportering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
tiden för återrapporteringen av uppdraget, ”Mål- och resursplan
2013-2014 – utveckling och effektivisering av verksamhetsstödet”, förlängs till februari 2013.

att

Bakgrund
Enligt fullmäktiges beslut 2012-10-15, ska kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäktige senast december 2012 med förslag på
erforderliga effektiviseringsåtgärder samt organisationsförändringar för
verksamhetsstödet så att målen enligt Mål och resursplan 2013-2014
med plan för 2015-1026 uppnås.
Under hösten har ett grundligt arbete gjorts för att ta fram förslag till
hur effektiviseringen och utvecklingen av verksamhetsstödet ska ske.
För att uppnå det efterfrågade resultatet påverkas de enskilda förvaltningarnas organisation av verksamhetsstöd vilket innebär att förslaget
ska remitteras till berörda nämnder. Avrapporteringen till kommunfullmäktiges kan därför ske först till sammanträdet i februari 2013.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 166
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-29
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-10-15, § 186
––––
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KS-2011-00935

§ 293 Spelregler för interna stödfunktionerna,
avslutande av uppdrag
Kommunstyrelsen beslutar
förklara översynen av spelregler för interna stödfunktioner
avslutad inom ramen för projektet Valfrihet och mångfald.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30 att införa LOV i hemtjänsten.
I beslutet fick projektet Valfrihet och mångfald i uppdrag att senast 1
juni 2012 återkomma med förslag till hur spelreglerna för de interna
stödfunktionerna skulle kunna förändras. I maj beslutade kommunstyrelsen att förlänga tiden för återrapportering till december 2012.
Projektet Valfrihet och mångfald avslutas 2012-12-31, men översynen
av spelreglerna för interna stödfunktioner kommer att ses över i ärendet
om utveckling och effektivisering av verksamhetsstödet
(KS-2012-00605).
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 167
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-30
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-06-04, § 157
––––
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KS-2012-00714

§ 294 Kommunal anslutning till RAKEL (RadioKommunikation för Effektiv Ledning)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunikationssystemet Rakel införs i kommunkoncernen för
kommunikation vid kris,

att

varje nämnd och bolag införskaffar minst två Rakelmobiler,

att

kommunens tjänstemannaledning införskaffar minst nio Rakelmobiler, samt

att

finansieringen sker inom ram för respektive nämnd och bolag.

Bakgrund
Kommunens har behov av att kommunicera internt samt med andra
aktörer vid en kris. Andra aktörer är till exempel kommunala bolag,
elbolag, närliggande kommuner, länsstyrelsen samt blåljusmyndigheter.
En utredning om ett eventuellt införande av RAKEL har gjorts i ett
samarbetsprojekt mellan kommunerna i Västernorrland. Utredningen
kom fram till att den generella rekommendationen för kommunerna är
att utrusta en utökad krisledning med RAKEL.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 174
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-01
• Utdrag ur slutrapport av projektet Inför Rakel, 2011-12-15 (s. 4)
• Fullständig slutrapport av projektet Inför Rakel, 2011-12-15,
separat utskickat via e-post
––––
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KS-2012-00653

§ 295 Införande av digitala sammanträdeshandlingar för förtroendevalda i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

införa digitala sammanträdeshandlingar för de förtroendevalda i
kommunstyrelsen med tillhörande utskott,

att

kostnaderna för de digitala sammanträdeshandlingarna och
övriga kostnader kring sammanställande och distributionen av
handlingarna finansieras inom befintlig budget för tryck- och
portokostnader, samt

att

ge kommundirektören rätt att fatta beslut kring framtida tekniska
lösningar för distributionen av kommunstyrelsens digitala
sammanträdeshandlingar.

Bakgrund
Under våren 2012 har nämndsarbete med digitala handlingar prövats i
miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden. Ärendet behandlar att
kommunstyrelsen med tillhörande utskott ska införa digitala sammanträdeshandlingar i sitt politiska arbete.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 175
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-02, inklusive bilaga med
beskrivning av tjänsten samt kostnader och besparing
• IT-services tjänstebeskrivning av surfplatta, 2011-11-17
––––
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KS-2011-00799

§ 296 Tillbakadragande av motion (M) om utredning av fria resor för funktionshindrade med
kollektivtrafiken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
avskriva motion (M), om utredning av fria resor för funktionshindrade med kollektivtrafiken, från vidare handläggning.

att

Bakgrund
Per Wahlberg och Eva Lohman har i en motion yrkat att
• Kostnaderna för att erbjuda de funktionshindrade fria resor i
Sundsvalls kommun utreds.
• Funktionshindrade erbjuds fria resor med kollektivtrafiken i
Sundsvalls kommun på prov under verksamhetsåret 2008.
Kostnaderna bör belasta kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
Motionärerna har i två separata skrivelser dragit tillbaka motionen.
Anledningen till detta är att uppdraget, att se över möjligheterna för
funktionshindrade att få gratis resor med kollektivtrafiken, redan finns
med i Koalitionens MRP 2012, med plan för 2013 (uppdrag 8 samhällsbyggnadsprocessen). Motionen kan därmed anses ovidkommande.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2012-11-22, § 108
• Koncernstabens skrivelse, 2012-10-16
• Tillbakadragande av motion från Eva Lohman, 2012-04-26
• Tillbakadragande av motion från Per Wahlberg, 2012-05-14
• Motion (M) om utredning av fria resor för funktionshindrade med
kollektivtrafiken, inlämnad 2008-02-07
––––
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KS-2012-00735

§ 297 Laglighetsprövning enligt kommunallagen,
överklagan av beslut i kommunfullmäktige
avseende beslut om fortsatt utveckling av
Sundsvall Logistikpark
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
till förvaltningsrätten hemställa att rubricerat överklagande
lämnas utan bifall i enlighet med kommunens skrivelse, daterad
2012-11-20.

att

Bakgrund
Sundsvalls kommuns hemställan till förvaltningsrätten avseende
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut § 140.
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-20
• Koncernstabens förslag till yttrande, 2012-11-20
• Begäran om anstånd, 2012-10-05, e-post
• Förvaltningsrättens föreläggande, 2012-09-27
• Överklagan från Stephan Ribler, 2012-07-15 med bilaga:
o Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-06-18, § 140
––––
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KS-2012-00736

§ 298 Laglighetsprövning enligt kommunallagen,
överklagan av beslut i kommunfullmäktige
avseende beslut om exploateringsavtal för
Sundsvall Logistikpark
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
till förvaltningsrätten hemställa att rubricerat överklagande
lämnas utan bifall i enlighet med kommunens skrivelse, daterad
2012-11-20.

att

Bakgrund
Sundsvalls kommuns hemställan till förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut § 139.
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-20
• Koncernstabens förslag till yttrande, 2012-11-20
• Begäran om anstånd, 2012-10-05, e-post
• Förvaltningsrättens föreläggande, 2012-09-27
• Överklagan från Stephan Ribler, 2012-07-15 med bilaga:
o Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-06-18, § 139
––––
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KS-2012-00900

§ 299 Sommar SM-veckan i Sundsvall 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

tacka ja till Riksidrottsförbundets och Sveriges Televisions
förfrågan till Sundsvalls kommun om att stå som värd för
sommar SM-veckan 2015,

att

utöka Stadsbacken AB:s budgetram för elitidrott och evenemang
2015 med 3 mkr; samt

att

anslaget inarbetas i mål och resursplan 2015-2018.

Bakgrund
Sundsvalls kommun har fått förfrågan från Riksidrottsförbundet och
Sveriges Television om att stå som värd för sommar SM-veckan 2015.
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-23 med bilagorna:
o Bilaga 1: Presentation av tidigare SM-veckor
o Bilaga 2: Presentation av ansökan och förutsättningar
o Bilaga 3: Sammanfattning av projektslutrapport för SM-veckan
2011
o Bilaga 4: Slutrapport SM-veckan 2011
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-11-20, § 176
––––
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KS-2012-00936

§ 300 Begäran från oppositionen, (S) och (V), att
kommunstyrelsen övertar ansvaret från
socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå yrkandet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att
kommunstyrelsen ska besluta att koncernstaben får i uppdrag att
kvalitetssäkra socialnämndens ekonomi, samt

att

avslå yrkandet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att
kommunfullmäktige ska besluta att socialnämndens delegation
återkallas och ges till kommunstyrelsen, som därmed övertar
ansvaret från socialnämnden.

Bakgrund
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har begärt att få ta upp ett
extraärende vid detta sammanträde angående socialnämndens
ekonomiska situation.
Överläggning och beslutsgång
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar
att kommunstyrelsen ska besluta att koncernstaben får i uppdrag att
kvalitetssäkra socialnämndens ekonomi, samt
att kommunfullmäktige ska besluta att socialnämndens delegation
återkallas och ges till kommunstyrelsen, som därmed övertar ansvaret
från socialnämnden.
Sverker Ottosson (MP) yrkar avslag till båda att-satserna.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Sverker Ottossons (MP) yrkande.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2012-12-03

57

Reservation
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund
(S), Tommy Eriksson (S), Åsa Ulander (S), och Kim G Ottosson (V)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Socialdemokraternas yrkande, 2012-12-03
––––
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§ 301 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:

att

Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegationsbeslut
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:
o Finans- och näringslivsutskottet den 20 november 2012
o Plan- och utvecklingsutskottet den 20 november 2012
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 22 november 2012
•

Beslut fattat av kommundirektören den 2012-10-26 om UNICUM:s
Internationella centrum (KS-2012-00808)

––––
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KS-2012-00009

§ 302 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
lägga ärendena till handlingarna.

att

Ärenden
• Länsstyrelsens beslut 2012-10-25 om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos
o Trafikverket - övervakningskameror på E4 och E14 inom
Sundsvalls och Timrås kommun (KS-2012-00717)
o AB Franssons Verkstäder, Timmervägen 8, Sundsvall
(KS-2012-00682)

•

Skrivelse 2012-10-30 från socialdemokraterna på Alnö om
hastigheter som rör de centrala delarna av Alnö (KS-2012-00820)

•

Skrivelse 2012-10-30 från socialdemokraterna på Alnö om förslag
på minigolfbana på Alnö (KS-2012-00821)

•

Styrelseprotokoll:
o ServaNet AB, 2012-06-12
o Sundsvall Elnät AB, 2012-05-22

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