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Protokollet omfattar §§ 70–125

Justeras

Lars Persson
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Justering
Till justerare utses Kim G Ottosson med Jan-Olov Lampinen som
ersättare.
––––
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Dagordning
Det noteras att ärende 53 ”Val av ledamot och ordförande till
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott” utgår.
––––
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KS-2013-00005

§ 70

Aktuellt från koncernstaben

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om
Stadsbacken AB:s effektivitetsutredning.
Underlag
 Presentationsmaterial, skickas via e-post efter sammanträdet
––––
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KS-2013-00021

§ 71

Redovisning av socialnämndens ekonomiska
situation

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
notera informationen.

att

Bakgrund
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012
behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det
beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje
sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation
och eventuella åtgärder som vidtagits.
––––
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KS-2013-00023

§ 72

Utvärdering av kommunens samlade system
för intern kontroll 2012, nämnderna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporteringen med utvärderingen av kommunens
samlade system för intern kontroll 2012,

att

uppmana nämnderna att säkerställa att föreslagna åtgärder
verkställs,

att

uppmana nämnderna att i förekommande fall rapportera bedömda allvarliga brister i den interna kontrollen till kommunstyrelsen i enlighet med regelverket,

att

uppdra till koncernstaben att utreda och sedan till kommunstyrelsen senast i oktober 2013 återrapportera de områden som
redovisats under punkten övrigt i koncernstabens skrivelse
2013-02-08,

att

uppdra till koncernstaben att fortsätta utvecklingsarbetet med
intern kontroll, samt

att

beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer
samt nämnderna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

notera rapporteringen med utvärderingen av kommunens
samlade system för intern kontroll 2012.

Bakgrund
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 7 § ska kommunens nämnder se till
att den interna kontrollen är tillräcklig. En del av kommunstyrelsens
uppgifter enligt KL 6 kap 1 § består av att ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet.
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Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 26
 Koncernstabens skrivelse inkl bilaga 1, 2013-02-08, reviderad
2013-03-04, samt bilagorna 2-2:3, daterade 2013-02-08
––––
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KS-2013-00052

§ 73

Årsredovisning 2012 för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
godkänna årsredovisning 2012 för kommunstyrelsen.

att

Bakgrund
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2012 visar på ett ekonomiskt
överskott om 50,5 mkr. Av kommunstyrelsens 14 mål har 12 uppnåtts
helt eller delvis. Av 64 MRP-uppdrag är 42 klara. Koncernstaben
föreslår att kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen.
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-02-19, § 22
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-21, med bilaga 1:
Årsredovisning 2012 för kommunstyrelsen
––––
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KS-2013-00059

§ 74

Årsredovisning 2012 för Sundsvalls
kommunkoncern

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa årsredovisning 2012 för Sundsvalls kommunkoncern,

att

överlämna årsredovisningen till revisorerna, samt

att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för
2012.

Bakgrund
Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2012 för
kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen
uppgår till 109,8 mnkr för kommunen och till 199,6 mnkr i den
sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens
balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Kommunen
uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk hushållning.
Överläggning och beslutsgång
Det påpekas ett par felaktigheter i underlaget, vilka kommer att
korrigeras inför ärendets behandling i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 27
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-19
 Årsredovisning 2012 för Sundsvalls kommunkoncern
––––
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KS-2013-00184

§ 75

Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska
planeringsförutsättningar för Mål och
resursplan 2014 med plan för 2015-2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen, samt

att

planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta
arbetet med MRP 2014-2016.

Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget,
fastställa skattesats med mera. I Sundsvalls kommun har kommunfullmäktige beslutat om en budgetmodell med 2+2 årsbudget. För perioden
finns en beslutad mål och resursplan som omfattar budget för 20132014 med plan för 2015-2016. Enligt budgetmodellen ska det endast
göras en teknisk omräkning år 2 i budgetperioden.
Koncernstaben har upprättat ett förslag till ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för perioden 2014-2016.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 25
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-26
 Ekonomiska planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2014
med plan för 2015-2016, 2013-02-26, redaktionella ändringar
2013-02-27
 Arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för Mål och
resursplan 2014 med plan för 2015-2016, daterade 2012-02-26
 Planeringsförutsättningar 2014-2016, satsningar och neddragningar
under åren 2009-2013
––––
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KS-2013-00102

§ 76

Överföring av nämndernas resultat 2012 och
investeringsanslag samt anslag för förbrukning av överskott

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa resultatöverföring från 2012 enligt koncernstabens
förslag inkluderande att bevilja undantag enligt Synnerliga skäl
för stadsbyggnadsnämnden och genom att göra avsteg från
reglerna för överföring av resultatet för socialnämndens del, 37
mnkr och barn- och utbildningsnämndens del, 26 mnkr,

att

bevilja nämnderna anslag på 4 949 tkr för planerad förbrukning
av tidigare års överskott, samt

att

finansiering sker med 4 949 tkr ur kommunfullmäktiges anslag
för ianpråktagande av överskott.

Bakgrund
Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas i
en egen process – Överföring av resultat. Från och med 2011 ändrades
reglerna så att nämnderna ska beviljas anslag för den förbrukning som
nämnderna ska göra av ackumulerat överskott under innevarande år. De
nya reglerna innebar även att en striktare tillämpning ska ske vid prövning av undantag vid överföring enligt begreppet Synnerliga skäl.
Överläggning och beslutsgång
Erland Solander (M) yrkar på en ändring av första att-satsen så den får
följande lydelse:
att fastställa resultatöverföring från 2012 enligt koncernstabens förslag
inkluderande att bevilja undantag enligt Synnerliga skäl för
stadsbyggnadsnämnden och genom att göra avsteg från reglerna för
överföring av resultatet för socialnämndens del, 37 mnkr och barn- och
utbildningsnämndens del, 26 mnkr.
Peder Björk (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag
samt till Erland Solanders (M) ändringsyrkande.
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också
blir kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 30
 Koncernstabens skrivelse inkl. bilagorna 1-5, 2013-02-20
––––
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KS-2013-00139

§ 77

Uppföljning av intern kontroll 2011 och 2012
inom Stadsbackenkoncernen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna uppföljningen av intern kontroll 2011 och 2012 inom
Stadsbackenkoncernen,

att

uppmana bolagen inom Stadsbackenkoncernen att utveckla
arbetet med den interna kontrollen, samt

att

beslutet och uppföljningen överlämnas till kommunens revisorer
samt berörda bolag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
notera uppföljningen av intern kontroll 2011 och 2012 inom
Stadsbackenkoncernen.

att

Bakgrund
Kommunens reglemente för den interna kontrollen gäller för samtliga
organ som svarar för vård av kommunal angelägenhet oavsett i vilken
form verksamheten bedrivs, alltså även kommunens bolag.
Enligt reglementet ska det interna kontrollsystemet följas upp årligen
och den uppföljande rapporten ska senast i samband med årsredovisningen redovisas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 31
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08
––––
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KS-2012-00830

§ 78

Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland
AB 2013

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
godkänna ägardirektiv 2013 för Scenkonst Västernorrland AB
enligt förslag daterat 2012-09-26.

att

Bakgrund
Sundsvalls kommun äger tillsammans med Landstinget Västernorrland
Scenkonstbolaget Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40
resp. 60 % för kommunen respektive landstinget. Ägardirektiven fastställs årsvis för bolaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Landstinget utarbetat
förslag till nytt ägardirektiv. Förslaget har sedan behandlats av kulturoch fritidsnämnden som beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna det föreslagna ägardirektivet. Regionala nämnden i Landstinget
Västernorrland liksom landstingsfullmäktige har beslutat att godkänna
ägardirektivet.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 32
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08
 Förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB, 2012-09-26
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-10-24, § 118
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2012-10-15
 Landstinget Västernorrland, regionala nämndens protokoll,
2012-11-15, § 188
––––
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KS-2012-00529

§ 79

Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
återremittera ärendet för politiska överläggningar.

att

Bakgrund
Enligt ”Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag” ska ägardirektiven
ses över i samband med att kommunfullmäktige fastställer mål och
resursplan. Samtidigt har det skett både organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar inom Stadsbackenkoncernen sedan föregående direktiv fastställdes i februari 2011.
En översyn av gällande ägardirektiv har därför gjorts och föreslagna
förändringar redovisas i förslag daterat 2013-02-08.
Överläggning och beslutsgång
Peder Björk (S) lämnar Socialdemokraternas skriftliga förslag till nya
skrivningar i förslaget till ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen.
Ordföranden yrkar, med hänvisning till Socialdemokraternas förslag,
att ärendet återremitteras för politiska överläggningar på finans- och
näringslivsutskottets sammanträde den 19 mars samt att ärendet
behandlas på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 25 mars.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 33
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08
 Förslag till ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen,
2013-02-08
––––
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KS-2013-00138

§ 80

Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
återremittera ärendet för politiska överläggningar.

att

Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde senast i november 2010 en ägarpolicy
för Sundsvalls kommuns bolag. I samband med en översyn av gällande
ägardirektiv har konstaterats att även ägarpolicyn behöver uppdateras.
Överläggning och beslutsgång
Peder Björk (S) lämnar Socialdemokraternas skriftliga förslag till nya
skrivningar i förslaget till ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen.
Ordföranden yrkar, med hänvisning till Socialdemokraternas förslag
samt till att ägardirektiven hör ihop med ägarpolicyn, att ärendet
återremitteras för politiska överläggningar på finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 19 mars samt att ärendet behandlas på ett
extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 25 mars.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 34
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08
 Förslag till ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, 2013-02-08
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

18

KS-2013-00140

§ 81

Årsredovisning och koncernredovisning
2012 för Norra Kajen Exploatering AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering
AB följer revisorns förslag och röstar för att

att

- fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och
koncernen,
- behandla vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
Bakgrund
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat årsredovisning och koncernredovisning för 2012 till Sundsvalls kommun. Syftet
är att kommunen inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen
och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge
direktiv till stämmoombudet.
Jäv
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts av Malin Larsson (S) under
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 37
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-13
 Årsredovisning 2012 för Norra Kajen Exploatering AB
 Revisionsberättelse från KPMG, 2013-02-20
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

19

KS-2013-00131

§ 82

Årsredovisning 2012 för Näringslivsbolaget i
Sundsvall AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Näringslivsbolaget i
Sundsvall AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och
revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till
stämmoombudet.
Jäv
Annelie Luthman (FP) anmäler jäv och ersätts av Stefan Falk (FP)
under behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

20

KS-2013-00130

§ 83

Årsredovisning 2012 för Sundsvalls
Kommuns Industrifastighetsutveckling AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Kommuns
Industrifastighetsutveckling AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihetför räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB har
överlämnat årsredovisning för 2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är
att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna
ge direktiv till stämmoombudet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

21

KS-2013-00129

§ 84

Årsredovisning 2012 för MittSverige Vatten
AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för
2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

22

KS-2013-00128

§ 85

Årsredovisning 2012 för Sundsvall Vatten AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för
2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

23

KS-2013-00127

§ 86

Årsredovisning 2012 för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark
AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning
för 2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige
inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas
bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

24

KS-2013-00126

§ 87

Årsredovisning 2012 för Sundsvall Oljehamn
AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Oljehamn AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning för
2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

25

KS-2013-00125

§ 88

Årsredovisning 2012 för Sundsvalls Hamn
AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för
2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

26

KS-2013-00124

§ 89

Årsredovisning 2012 för ServaNet AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2012 till
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och ersätts av Malin Larsson (S)
under behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

27

KS-2013-00123

§ 90

Årsredovisning 2012 för Sundsvall Elnät AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 2012
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och ersätts av Malin Larsson (S)
under behandlingen av ärendet.
Ej tjänstgörande ersättaren Arianne Sundman (S) anmäler jäv och
lämnar sammanträdet under behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

28

KS-2013-00122

§ 91

Årsredovisning 2012 för Korsta Oljelager AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för
2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och ersätts av Malin Larsson (S)
under behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

29

KS-2013-00121

§ 92

Årsredovisning 2012 för Reko Sundsvall AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Reko Sundsvall AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2012
till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och ersätts av Malin Larsson (S)
under behandlingen av ärendet.
Ej tjänstgörande ersättaren Arianne Sundman (S) anmäler jäv och
lämnar sammanträdet under behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

30

KS-2013-00120

§ 93

Årsredovisning 2012 för Sundsvall Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för
2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och ersätts av Malin Larsson (S)
under behandlingen av ärendet.
Ej tjänstgörande ersättaren Arianne Sundman (S) anmäler jäv och
lämnar sammanträdet under behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

31

KS-2013-00119

§ 94

Årsredovisning 2012 för Sundsvall Arena AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Arena AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012

att

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Arena AB har överlämnat årsredovisning för
2012 till Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför
bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Lena Österlund (S) anmäler jäv och ersätts av Malin Larsson (S) under
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

32

KS-2013-00118

§ 95

Årsredovisning 2012 för Mitthem AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2012 till
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

33

KS-2013-00117

§ 96

Årsredovisning 2012 för Stadsbacken AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning,
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

att

Bakgrund
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2012 till
Sundsvalls kommun. Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och revisorernas bedömning
och med ledning av dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet.
Jäv
Åsa Ulander (S) anmäler jäv och ersätts av Malin Larsson (S) under
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-03
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

34

KS-2011-00746

§ 97

Ombyggnad av Korstaverkets panna K1 till
biobränsle – återkallande av ärende

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
ärendet om ombyggnation av Korstaverkets panna K1 avslutas.

att

Bakgrund
Sundsvall Energi AB (SEAB) och Stadsbacken AB (SBAB) har begärt
kommunfullmäktiges godkännande för att bygga om Korstaverkets
panna K1 till biobränsle och att begära ett aktieägartillskott på 300 mkr.
Vid behandling av ärendet den 28 november 2011 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Härefter har SEAB träffat avtal med SCA om ett utökat energisamarbete varför frågan om godkännande av investeringen och eventuellt
aktieägartillskott inte längre är aktuellt. SEAB har därför återkallat
denna begäran.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 35
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08
 Stadsbacken AB:s protokoll, 2013-01-30, § 5
 Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-01-22
 Sundsvall Energi AB:s protokoll, 2013-01-21, § 6
 Sundsvall Energi AB:s skrivelse, 2012-06-08
 Sundsvall Energi AB:s protokoll, 2012-06-01, § 3
 Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-11-28, § 284
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

35

KS-2010-00320

§ 98

Regional produktionsanläggning för biogas,
Östersunds och Sundsvalls kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna Sammanfattande rapport, daterad 2013-02-08, för
Biogas Mellannorrland, samt

att

ge kommunstyrelsen ansvar för fortsatt utredning av ärendet och
framtagande av slutligt underlag för beslut om en eventuell investering i en biogasanläggning. Kommunstyrelsens ansvar
inträder efter att Sundsvall Energi AB:s medverkan i projektet
Biogas Mellannorrland har avslutats.

Bakgrund
Sundsvalls och Östersunds kommuner bedriver sedan april 2010 ett
samarbetsprojekt avseende förprojektering av en gemensam produktionsanläggning för uppgraderad biogas.
Projektet har nu lämnat en sammanfattande rapport vilken överlämnats
till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 36
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-08
 Biogas Mellannorrland, sammanfattande rapport, 2013-02-08
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11

36

KS-2012-00758

§ 99

Återrapportering av MRP-uppdrag som
avslutats per 2012-12-31

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag
enligt koncernstabens skrivelse, 2013-02-19, samt

att

förklara uppdragen avslutade.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna har slutredovisat till och med december 2012 för kommunfullmäktiges godkännande.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 29
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-19
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2012-00981

§ 100 Slutredovisning av MRP-uppdrag V&O 3,
2012 – Matkvalitet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag V&O 3, 2012 –
Matkvalitet med hänvisning till nytt uppdrag V&O 7, 2013 –
Möjlighet att välja matleverantör, samt

att

överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
I sin Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen och socialnämnden
rörande matkvalitet (uppdrag V&O 3, 2012). Socialnämnden har godkänt en slutredovisning av uppdraget. I kommunfullmäktiges Mål och
resursplan för 2013-2014 med plan för 2015-2016 ges ett nytt uppdrag
inom samma sakområde till socialnämnden (uppdrag V&O 7, 2013).
Koncernstaben föreslår att det gamla uppdraget slutredovisas.
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-02-19, § 26
 Koncernstabens skrivelse, 2012-12-17
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2012-00622

§ 101 Slutredovisning av ”Fastighetsunderhåll”,
MRP-uppdrag LED/VHT 11, 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna slutredovisningen av ”Fastighetsunderhåll”, MRPuppdrag LED/VHT 11, 2011, med hänvisning till nytt uppdrag
”Återställning av besparingskrav, SoT”, MRP-uppdrag
LED/VHT 14, 2012 samt,

att

överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
I sin Mål- och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 gav
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande fastighetsunderhåll (uppdrag LED/VHT 11, 2011). I kommunfullmäktiges
Mål- och resursplan för 2012 med plan för 2013-2014 gavs ett nytt
uppdrag till kommunstyrelsen inom samma sakområde (uppdrag
LED/VHT 14, 2012). Koncernstaben, service och teknik, föreslår att
det gamla uppdraget från 2011 slutredovisas.
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-02-19, § 27
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-10
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2013-00039

§ 102 Slutredovisning av MRP-uppdrag KS 4, 2008
– Samla kommunens brottsförebyggande
arbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna slutredovisning av MRP-uppdrag KS 4, 2008 – Samla
kommunens brottsförebyggande arbete, med hänvisning till
senare uppdrag VoO 8, 2011 – Trygghet, samt

att

överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
I sin Mål och resursplan för 2008 med plan för 2009–2010 gav
kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att samla kommunens brottsförebyggande arbete. I kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2011–2012 med plan för 2013–2014 gavs ett förnyat uppdrag
inom samma sakområde, nu rubricerat Trygghet. Detta senare uppdrag
är slutredovisat. Koncernstaben föreslår att också det äldre uppdraget
slutredovisas.
Beslutsunderlag
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 11
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-18
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2012-00761

§ 103 Slutredovisning av MRP-uppdrag KS 6, 2008
– Ta fram en strategi för bättre hälsa
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag KS 6, 2008 -Ta
fram en strategi för förbättrad hälsa, samt

att

överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
I sin Mål och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010 gav
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen rörande en
strategi för förbättrad hälsa. En rad insatser har genomförts som motsvarar den viljeinriktning som uppdraget uttrycker. Koncernstaben
föreslår därför att ärendet avslutas.
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-02-19, § 25
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-18
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2012-00928

§ 104 Slutredovisning av MRP-uppdrag N&A
11 a-b, 2012 – Genomförande av
konkurrensutsättningsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna slutredovisningen av Genomförande av konkurrensutsättningsprogram, MRP-uppdrag N&A 11 a-b, 2012, samt

att

lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har i sin Mål och resursplan för 2012 med plan
för 2013-14 gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra det tidigare
fastställda konkurrensutsättningsprogrammet. I varje nämnds ettåriga
Mål och resursplan ska det från och med 2013 ingå en beskrivning av
vilka verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. Detta ingår i
det löpande arbetet med mål- och resursplanering. Koncernstaben
föreslår att MRP-uppdraget slutredovisas.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 39
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-18
 Konkurrensutsättningar 2012, koncernstabens PM, 2013-01-10
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2012-00911

§ 105 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 7,
2013 – Miljösatsning i Korstaverket
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM 7, 2013 –
Miljösatsning i Korstaverket,

att

lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
MRP-uppdraget är inte längre aktuellt, med hänvisning till att syftet
med uppdraget nås genom en annan lösning. Uppdraget ska därför
slutredovisas.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 40
 Koncernstabens skrivelse, 2012-11-22
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2013-00075

§ 106 Sticksjö skola — byggande av idrottsplats
för spontanidrott, medel ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter
2006-2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
attesträtt för de beviljade medlen om 1,5 mnkr ges till Josef
Andersson, projektledare vid koncernstaben, service och teknik.

att

Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har av koncernstaben, service och
teknik, beställt anläggande av en ny idrottsplats för spontanidrott med
placering vid Sticksjö skola i Granloholms centrum. För att kunna
genomföra beställningen ansöker koncernstaben, service och teknik,
om att få ianspråkta 1,5 mnkr ur 2006-2009 års investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter.
Överläggning och beslutsgång
Erland Solander (M) påpekar att det finns planer på att bygga ett
boende i det berörda området och föreslår att det tillförs en protokollsanteckning om detta, vilket ordföranden godkänner.
Protokollsanteckning
”Det är viktigt att kultur och fritid har samråd med verksamhetsutövare och
ungdomar i området om lämplig lokalisering av spontanidrottsplatsen.”
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-02-19, § 28
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-25
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2012-00893

§ 107 Skönsbergs skola (Hellbergsskolan),
Fyrbåken 4, om- och tillbyggnad, medel ur
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
attesträtt för de beviljade medlen om 16 mnkr ges till projektledare Torbjörn Andersson vid service och tekniks fastighetsavdelning.

att

Bakgrund
Ärendet rör beslut om ianspråktagande av medel från 2013 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. Medlen ska användas så att
service och teknik kan utföra barn- och utbildningsförvaltningens beställning av en om- och tillbyggnad av Skönsbergs skola. Skolan byter
namn till Hellbergsskolan.
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-02-19, § 29
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-10
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2013-00028

§ 108 Sundsvalls kommuns riktlinjer för yttranden
till länsstyrelsen gällande bygdeavgiftsmedel
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
godkänna förslag till riktlinjer för Sundsvalls kommun vid
yttrande till länsstyrelsen gällande bygdeavgiftsmedel, daterat
2012-11-28.

att

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för yttranden till länsstyrelsen
gällande bygdeavgiftsmedel. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu
utarbetat riktlinjer med allmänna prioriteringsgrunder och huvudprinciper, att använda vid yttranden till länsstyrelsen. Koncernstaben
föreslår i likhet med Kultur- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige godkänner riktlinjerna.
Beslutsunderlag
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 19
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-18
 Förslag till riktlinjer, 2012-11-28
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-12-19, § 154
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2012-10-22
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2012-00815

§ 109 Utredning av den organisatoriska placeringen av verksamheten ekonomiskt bistånd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

följa upp kapitel 5.2 i nämnda rapport, avseende vilka åtgärder
som vidtas för att motverka beskrivna problem i arbetet att
genom utökad samverkan få ut fler personer i egen försörjning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna rapporten Utredning av den organisatoriska
placeringen av verksamheten ekonomiskt bistånd, daterad
oktober 2012.

Bakgrund
I Mål och resursplanen 2010, med plan för 2011-2012, fick kommunstyrelsen i uppdrag att ge förslag på en ny övergripande nämnds- och
förvaltningsorganisation.
Under utredningen uppkom frågan om att flytta verksamheten ekonomiskt bistånd från socialtjänsten till förvaltningen för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (Favi). Kommunfullmäktige beslutade
den 14 juni 2010 (KS 2010-00368 § 793) om en ny nämnds- och förvaltningsorganisation. I samband med detta fick kommunstyrelsen i
uppdrag att ”utreda frågan om den organisatoriska placeringen av försörjningsstödet. Det kan finnas effektivitetsfördelar med en organisatorisk placering närmare kommunens arbetsmarknadsenhet”.
Beslutsunderlag
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 20
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-07
 Utreda den organisatoriska placeringen av verksamheten
ekonomiskt bistånd, slutrapport oktober 2012
 Socialnämndens protokoll, 2013-01-23, § 8
 Socialtjänstens skrivelse, 2012-12-27

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen



Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll, 2012-12-19, § 111
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse, 2012-11-09

––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2012-00538

§ 110 Förslag till riktlinjer beträffande tillstånd för
servering av alkoholdrycker i Sundsvalls
kommun
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta förslaget till riktlinjer, daterat 2013-01-29, beträffande
tillstånd för servering av alkoholdrycker i Sundsvalls kommun,
samt

att

socialnämnden har ansvaret för att varje mandatperiod göra en
översyn av riktlinjer om tillstånd för servering av alkoholdrycker
och överlämna eventuella revideringar till kommunfullmäktige
för beslut.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-25 att tillsätta en tvärpolitisk
arbetsgrupp som fick i uppdrag att genomföra en översyn av Sundsvalls
kommun alkoholpolitiska riktlinjer. Arbetsgruppen har tagit fram ett
förslag till nya riktlinjer.
Överläggning och beslutsgång
Lena Österlund (S) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-02-19, § 23
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-01
 Koncernstabens förslag till riktlinjer, 2013-01-29
 Västernorrlands idrottsförbunds remissvar, 2012-10-09
 Kommunala pensionärsrådets remissvar, 2012-11-22
 Krögarrådets remissyttrande, 2012-11-15
 Folkhälsorådets yttrande, 2012-11-27
 Medelpads Räddningstjänstförbund, yttrande, 2012-11-28
 Polismyndigheten i Västernorrlands läns yttrande, 2012-11-28
 Landstinget Västernorrlands yttrande, 2012-11-23
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-01-30, § 6
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2012-12-12, reviderad
2013-01-16
Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen





Sammanträdesdatum

Sida
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Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-11-21, § 128
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse, 2012-11-06
Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, yttrande,
2012-11-22
Folkpartiet Liberalernas yttrande

––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2013-00051

§ 111 Arbetsmiljöpriset
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

upphäva kommunfullmäktiges beslut 2009-04-27 § 561 om att
fastställa regelverket för Sundsvalls kommuns arbetsmiljöpris,
samt

att

fastställa förslagen till arbetsformer och regler för arbetsmiljöpriset, daterade 2012-11-07.

Bakgrund
Koncernstaben föreslår ändring och tydliggörande av arbetsformer och
regler för arbetsmiljöpriset.
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-02-19, § 24
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-17
 Arbetsmiljöpriset – kriterier, 2012-11-07
 Arbetsmiljöpris – arbetsformer och regler, 2012-11-07
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2012-00860

§ 112 Val av kommunstyrelsens prioriterade
ansvarsområden ur ett jämställdhetsperspektiv
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

prioritera följande tre områden:
 Trygghet
 Näringslivsstöd
 Projektmodellen

att

dessa områden inarbetas i kommunstyrelsens ettåriga Mål och
resursplan för 2014.

Bakgrund
I januari 2013 beslutade kommunstyrelsen att vart och ett av dess utskott senast i mars månad skulle återkomma med förslag på prioriterade
ansvarsområden ur ett jämställdhetsperspektiv. Denna skrivelse
summerar utskottens förslag.
Överläggning och beslutsgång
Ordföranden påpekar att ett av plan- och utvecklingsutskottets förslag
var trygghetsarbetet. Därför lämnar han förslag på följande områden:




Trygghet
Näringslivsstöd
Projektmodellen

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till prioriterade
områden.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-03-01
 Kommunstyrelsens protokoll, 2013-01-14, § 6
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2013-00065

§ 113 Revisionsrapport – granskning av kommunens målstyrning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna koncernstabens tjänsteskrivelse, 2012-01-29, som svar
på revisionens rapport, samt

att

överlämna svaret till revisionen.

Bakgrund
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat
kommunens mål- och styrmodell. Deras sammanfattande bedömning är
att kommunstyrelsens och nämndernas styrning är ändamålsenlig och
tydlig i vissa delar, medan andra delar behöver fortsätta utvecklas.
Koncernstaben föreslår att revisionens granskning används som underlag i det pågående utvecklingsarbetet avseende kommunens modell för
Mål och resursplanering.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 38
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-29
 Kommunrevisionens skrivelse, 2013-01-18
 Revisionsrapport – granskning av kommunens målstyrning, daterad
januari 2013
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2013-00048

§ 114 Förtroendenämnden – förslag på upplösande
och överlämnande av nämndens uppgifter till
landstinget från och med 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

från och med 2015-01-01 upplösa förtroendenämnden,

att

från och med 2015-01-01 överlåta uppgifterna enligt lag
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till landstinget,

att

bemyndiga kommunstyrelsen träffa avtal med landstinget om
överlåtelse av nämnda uppgifter till en kostnad på ca 75 000
kronor per år,

att

från och med år 2015 anvisa kommunstyrelsen ett årligt anslag
på 75 000 kronor för de kostnader som uppstår som en följd av
avtalet med landstinget,

att

anslaget inarbetas i mål- och resursplan för 2015-2016 med plan
för 2017-2018 och framåt, samt

att

nuvarande förtroendenämndens årliga anslag om 25 000 kronor
används för att täcka en del av den nya kostnaden.

Bakgrund
Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska det i
varje landsting och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift
att stödja och hjälpa patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och
hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Såvitt avser Sundsvalls
kommun ligger denna uppgift på förtroendenämnden.
Förtroendenämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att i
samband med nämndsöversynen vid nästa val upplösa förtroendenämnden och överlåta uppgifterna enligt 1 § lag (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m. till landstinget.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Beslutsunderlag
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 12
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-05
 Förtroendenämndens protokoll, 2012-12-11, § 13
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2013-03-11
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KS-2013-00047

§ 115 Förslag till nytt namn på förtroendenämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
byta namn på ”förtroendenämnden” till ”patientnämnden i
Sundsvalls kommun”.

att

Bakgrund
Förtroendenämnden är en kommunal nämnd med uppgift att stödja och
hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av Sundsvalls kommun. Till förtroendenämnden kan patienter, anhöriga och
personal ställa frågor eller lämna synpunkter på kommunens hälso- och
sjukvård samt omvårdnad. Förtroendenämndens uppgifter regleras dels
i lag om patientnämndsverksamhet m.m. och dels i reglemente för
förtroendenämnden.
Förtroendenämnden föreslår att förtroendenämnden byter namn till
Sundsvalls kommuns patientnämnd. Förslaget motiveras av att
förtroendenämnden är okänd för den stora allmänheten och att en
bidragande orsak till detta är nämndens namn.
Beslutsunderlag
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 13
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-31
 Förtroendenämndens protokoll, 2012-12-11, § 14
––––
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KS-2012-00919

§ 116 Reglemente för Sundsvalls kommuns
revisorer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta nytt revisionsreglemente enligt förslag daterat 2013-01-31,
samt

att

upphäva nu gällande reglemente för Sundsvalls kommuns
revisorer.

Bakgrund
Nuvarande reglemente för Sundsvalls kommuns revisorer antogs av
kommunfullmäktige 2006-11-27. Detta reglemente har av kommunens
revisorer bedömts vara inaktuellt.
Kommunens revisorer har vid sammanträde 2012-11-30 beslutat att till
kommunfullmäktige överlämna förslag till nytt revisionsreglemente.
Beslutsunderlag
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 14
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-05
 Förslag till revisionsreglemente, 2013-01-31
 Kommunrevisionens protokoll, 2012-11-30, § 1
 Kommunrevisionens tjänsteskrivelse, 2012-11-30
––––
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KS-2012-00920

§ 117 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

upphäva nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden,
fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 468,

att

anta nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt
koncernstabens förslag daterat 2013-01-03, med ändringen
att 6 § 4 p. tas bort ur förslaget, då ansvaret för beslut om
FATI-bidrag ska kvarstå på kommunstyrelsen.

Bakgrund
Plan- och utvecklingsutskottet behandlade förslag till nytt reglemente
för kultur- och fritidsnämnden i januari 2013. Under beredningen av
förslaget hade både kultur- och fritidsnämnden och koncernstaben
tolkat gällande Mål och resursplan på så vis att ansvaret för beslut om
FATI 1 -bidrag skulle flyttas över till kultur- och fritidsnämnden. Planoch utskottet ansåg dock att denna tolkning var felaktig och att ansvaret
skulle ligga kvar på kommunstyrelsen. Därför återremitterade utskottet
ärendet till koncernstaben, som nu besvarar återremissen.
Överläggning och beslutsgång
Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till
koncernstabens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Peder Björks (S) och Kim G
Ottossons (V) förslag om bifall till koncernstabens förslag till beslut.
Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), João Pinheiro (S), Lena
Österlund (S), Jan-Olov Lampinen (S), Åsa Ulander (S) och Kim G
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 16
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-05
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-01-29, § 3
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-03, inkl. bilagorna 1-3
Bilaga 1-2 Koncernstabens PM
Bilaga 3 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden,
2013-01-03
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2012-12-19, § 156
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2012-11-12, reviderad
2012-12-10
 Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till reglemente, 2012
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KS-2012-00924

§ 118 Reglemente för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
revidera kommunstyrelsens reglemente enligt koncernstabens förslag 2013-01-04, reviderat 2013-02-12, med
följande komplettering (kursiv text):

att

10 § Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av
ärenden
-

bidrag inom ramen för FATI – Förebyggande
Arbete Tidiga Insatser för barn och unga

Bakgrund
Koncernstaben har föreslagit att en ny bestämmelse om intern kontroll
samt ansvar för kommunens regelverk för föreningsbidrag blir inskrivna i kommunstyrelsens reglemente. Koncernstaben har därutöver
föreslagit mindre justeringar av reglementet. Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-11, § 63, att återremittera förslaget.
Beslutsunderlag
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 17
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-12
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, 2013-01-04, reviderad
2013-02-12
 Kommunstyrelsens protokoll, 2013-02-11, § 63
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-04, inkl. bilaga 1,
koncernstabens PM
––––
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KS-2012-00944

§ 119 Samordning av folkhälsa, trygghet och
olyckor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå Räddningstjänsten Medelpads förslag om att organisera
ytterligare en centrumbildning för folkhälso-, trygghets- och
olycksförebyggande arbete, samt

att

kommunen fortsätter sin fastslagna väg inom arbetet med
folkhälsa och förebyggande arbete, där Räddningstjänsten utgör
en viktig resurs.

Bakgrund
Räddningstjänsten Medelpad har till kommunstyrelsen inkommit med
en skrivelse där Räddningstjänsten efterfrågar en samordning mellan
frågor som rör folkhälsa, trygghet och olyckor, med en gemensam
agenda för dessa. Folkhälsosamordnaren samt förvaltningen för Kultur
& Fritid har beretts möjlighet att yttra sig, och dessa yttranden har legat
till grund för koncernstabens förslag.
Beslutsunderlag
 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 18
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-05
 Medelpads räddningstjänstförbunds skrivelse, 2012-11-27
––––
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KS-201200264

§ 120 Motion (S) om sommarjobb i Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Bakgrund
Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
med förslag om att Sundsvalls kommun arbetar fram ett handslag med
arbetsgivare i kommunen där kommunen betalar 50 % av lönekostnaderna mot att företaget erbjuder en gymnasieungdom tre veckors
sommarjobb med avtalsenliga villkor. Vidare föreslår socialdemokraterna i sin motion att i samband med upphandlingar ska kommunen
ställa krav på att utförarna ska ta emot sommarjobbare.
Koncernstaben konstaterar att det inte är förenligt med kommunallagen
att kommunen betalar del av lönen till en person som arbetar vid ett
företag. Vidare menar koncernstaben att om sociala krav ska ställas vid
upphandlingar måste den bedömningen göras vid varje enskild upphandling och inte vara ett krav i alla upphandlingar. Koncernstaben
föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Överläggning och beslutsgång
Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels finansoch näringslivsutskottets förslag om avslag till motionen och dels Åsa
Ulanders (S) och Kim G Ottossons (V) förslag om bifall till motionen.
Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), João Pinheiro (S), Lena
Österlund (S), Jan-Olov Lampinen (S), Åsa Ulander (S) och Kim G
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 41
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-24
 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll, 2012-12-19, § 113
 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse, 2012-11-23
 Motion (S) om sommarjobb i Sundsvall, inkommen 2012-03-12
––––
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KS-2012-00263

§ 121 Motion (FP) om att införa särskilda
ungdomsavtal inom Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
anse motionen besvarad.

att

Bakgrund
Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans
med berörda parter ta fram specifika ungdomsavtal.
I kollektivavtalsförhandlingarna mellan SKL och Kommunal träffades
en principöverenskommelse om att inrätta två olika introduktionsanställningar. En av dessa introduktionsanställningar torde motsvara
det som Folkpartiet yrkar på i sin motion. Eftersom förhandlingar
fortfarande pågår mellan SKL och Kommunal menar koncernstaben att
man bör avvakta tills dessa förhandlingar är klara. Koncernstaben
föreslår därför att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2013-02-26, § 42
 Koncernstabens skrivelse, 2013-01-24
 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll, 2012-11-14, § 94
 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse, 2012-10-18
 Motion (FP) om att införa särskilda ungdomsavtal i Sundsvalls
kommun, inkommen 2012-03-12
––––
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KS-2013-00132

§ 122 Val av en representant till politisk referensgrupp i projektet ”Övertagande av Sundsvall
Härnösands Flygplats”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
utse Lars Persson (FP) till representant i den politiska
referensgruppen för projektet ”Övertagande av Sundsvall
Härnösands Flygplats” efter Magnus Sjödin (M).

att

Bakgrund
Projektet ska löpande avrapportera projektarbetets fortskridande till en
styrgrupp bestående av Sundsvalls, Timrås samt Härnösands kommunchefer. I syfte att bereda en god politisk förankring av projektet ska
vidare en politisk referensgrupp, bestående av två i kommunstyrelsen i
respektive kommun utsedda förtroendevalda, knytas till projektet.
Handelskammaren i Sundsvall ska vidare engageras som referensgrupp
i frågor av betydelse för regionens näringsliv.
På kommunstyrelsens sammanträde, 2013-02-11, § 67, valdes Magnus
Sjödin (M) och Peder Björk (S) till representanter i den politiska
referensgruppen för projektet ”Övertagande av Sundsvall Härnösands
Flygplats”.
Avsägelse har inkommit från Magnus Sjödin (M), vilket innebär att
hans uppdrag som representant i den politiska referensgruppen blir
vakant.
Överläggning och beslutsgång
Erland Solander (M) föreslår Lars Persson (FP) som representant i den
politiska referensgruppen. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll, 2013-02-11, § 67
 Utdrag ur projektdirektivet ”Övertagande av Sundsvall Härnösands
Flygplats”, stycke 12
––––
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KS-2012-00409

§ 123 Överklagande och begäran om prövningstillstånd avseende Förvaltningsrätten i
Härnösands dom 2012-10-05 i mål nr 1246-12
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hos Kammarrätten i Sundsvall begära prövningstillstånd och
överklaga Förvaltningsrätten i Härnösands dom 2012-10-05 i
mål nr 1246-12.

Bakgrund
I april 2012 beslutade kommunstyrelsen att kommunens andel av
personlig assistans får upphandlas och att valfrihetssystem ska införas
inom kommunens boendestödsverksamhet. Besluten överklagades och
blev därefter upphävda av förvaltningsrätten i oktober 2012. Jurist hos
koncernstaben har till Kammarrätten i Sundsvall insänt överklagandeskrift med begäran om prövningstillstånd av förvaltningsrättens dom.
Kammarrätten har nu begärt att överklagandeskriften ska kompletteras
med beslut från kommunstyrelsen att överklaga nämnda dom.
Överläggning och beslutsgång
Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar avslag till ärendet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag och dels Lena Österlunds (S) och Kim G Ottossons
(V) förslag om avslag till ärendet. Han ställer proposition på förslagen
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt koncernstabens förslag
till beslut.
Reservation
Peder Björk (S), Anders Hedenius (S), João Pinheiro (S), Lena
Österlund (S), Jan-Olov Lampinen (S), Åsa Ulander (S) och Kim G
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2013-02-22
 Överklagande och begäran om prövningstillstånd till Kammarrätten
i Sundsvall, 2012-10-25
 Transportfullmakt, 2012-10-25
 Kommunstyrelsens protokoll, 2010-12-06, § 51
––––
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§ 124 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

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 26 februari 2013, §§ 21-24,
28, 30 och 43
o Plan- och utvecklingsutskottet den 26 februari 2013, §§ 9-10,
15 och 21
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 19 februari 2013, §§ 21
och 28-30


Sundsvalls kommuns underlag för upphandling av kollektivtrafik
(KS-2013-00111)

––––
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KS-2013-00009

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

att

Ärenden
 Kommunrevisionens skrivelser till
o Sundsvall Vatten AB och MittSverige Vatten AB”, 2013-02-18
(KS-2013-00174)

o Näringslivsbolaget i Sundsvall AB om ”Lekmannarevision i
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB”, 2013-02-18 (KS-2013-00175)
o Mitthem AB om ”Lekmannarevision i Mitthem AB”,
2013-02-18 (KS-2013-00176)
o Stadsbacken AB om ”Lekmannarevision i Stadsbacken AB”,
2013-02-18 (KS-2013-00177, SBAB-2013-00018)


Permutation av Stiftelsen Justina Altins fond för gamla tjänarinnor
(KS-2012-00307)



Styrelseprotokoll:
o Mitthem AB, 2013-01-25, §§ 1-15
o ServaNet AB, 2012-12-11, §§ 1-10
o Sundsvalls Kommun Industrifastigheter AB (SKIFU), §§ 20-31
o Sundsvall Elnät AB, 2013-01-21, §§ 1-8
o Sundsvall Logistikpark AB, 2013-02-14, §§ 12-21
o Sundsvall Oljehamn AB, 2013-02-15, §§ 11-18



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



Månadsrapport januari 2013, bifogad i kallelsen



Koncernstabens PM, 2013-03-01 – Förtydligande angående barnoch utbildningsnämndens uteblivna prognos till månadsrapporten
för januari 2013, bifogad i kallelsen
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