
 

Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen   
 
 

 
 

 
Kommunstyrelsen 8 juni 2015 
 
Ärenden Sid 
 
Justering .................................................................................................. 5 

Dagordning ............................................................................................. 6 

§ 249  Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation ......... 7 

§ 250  Information om Stadsbacken AB .......................................... 8 

§ 251  Kommunstyrelsens ordförande informerar ............................ 9 

§ 252  Delårsrapport januari–april 2015 för kommunstyrelsen ...... 10 

§ 253  Delårsrapport januari–april 2015 för kommunen och 
kommunkoncernen ................................................................... 12 

§ 254  Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2013-2014 
med plan för 2015-2016 ........................................................... 15 

§ 255  Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per  
2015-04-30 ................................................................................ 16 

§ 256  Bokslut år 2014 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser . 
  .............................................................................................. 18 

§ 257  Årlig uppräkning av ersättning till Näringslivsbolaget AB med 
hänsyn till löneutvecklingen ..................................................... 19 

§ 258  Verksamhetsplan för koncernstaben 2015 ........................... 21 

§ 259  Sundsvalls kommuns fortsatta engagemang i Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB .................................................. 22 

§ 260  Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
– revidering ............................................................................... 25 

§ 261  Inrättande och finansiering av sociala investeringar i 
Sundsvalls kommun .................................................................. 27 

§ 262  Inrättande av nämnd för personalfrågor .............................. 29 

§ 263  Ny delegationsordning för kommunstyrelsen ...................... 31 

§ 264  Bolagsbildning – Ostkustbanan AB .................................... 33 

§ 265  Bolagsbildning – Biogas Mellannorrland AB ..................... 35 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-08 1 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 266  Förvärv av del av fastigheten Norrmalm 3:18, Norra Kajen 
byggrätt nr. 5 – medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter .............................................................. 37 

§ 267  Geijerskolan, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter ........................................................ 39 

§ 268  Höglundaskolan, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter ........................................................ 40 

§ 269  Åkersviks skola, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter ........................................................ 41 

§ 270  Sticksjö skola, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter ........................................................ 42 

§ 271  Högoms skola, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter ........................................................ 43 

§ 272  Matfors simhall, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter ........................................................ 44 

§ 273  Ljustadalens skola, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter ........................................................ 45 

§ 274  Nackstaskolan, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter ........................................................ 46 

§ 275  Bosvedjeskolan, genomförande av energieffektiviserings- och 
koldioxidreduceringsstrategi – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter ........................................................ 47 

§ 276  Arbetsmiljöåtgärder vid varumottagningar i skolor och kök – 
medel ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter ...... 48 

§ 277  Genomförandeavtal mellan Sundsvalls kommun och 
Trafikverket för att ta fram en järnvägsplan och bygga 
Bergsåkerstriangeln .................................................................. 49 

§ 278  Avtal om samverkan i gemensam nämnd inom 
överförmyndarverksamhet i Sundsvalls, Nordanstigs, Ånge och 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-08 2 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Timrå kommuner (Överförmyndarnämnden Mitt) – rättelse av 
avtalstext ................................................................................... 51 

§ 279  Kommunal borgen för utbyggnad av bredband på landsbygden
 52 

§ 280  Kommunens roll utifrån landsbygdsprogrammet – förtydligat 
uppdrag till Sundsvall Elnät avseende fiberutbyggnad på 
landsbygden .............................................................................. 54 

§ 281  Överenskommelse om samarbete mellan Sundsvalls kommun 
och Trafikverket Region Mitt 2015 – 2018 .............................. 56 

§ 282  Ny förbundsordning och nya reglementen för 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län ................................................................... 58 

§ 283  Avvecklande av medlemskap i nätverket AGera ................ 60 

§ 284  Motion (SD) om att förbättra kollektivtrafiken i kommunen .. 
  .............................................................................................. 61 

§ 285  Motion (SD) om att inrätta ett kommunalt civilkuragepris . 63 

§ 286  Delegationsbeslut ................................................................. 64 

§ 287  För kännedom ...................................................................... 65 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-08 3 
 

 
 

Tid Kl. 14.00–15.20 
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Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande 1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
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Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
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Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 
 Örjan Folkesson ekonomidirektör 
 Maud Viklander controller 
 Eva-Lisa Järvinen kommunjurist 
 Beatrice Fredriksson kommunjurist 
 Ida Sundberg kommunsekreterare 
 Christofer Nilsson kommunsekreterare 

 
 
Protokollet omfattar §§ 249–287 

 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
 
Ida Sundberg 
Sekreterare 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2015-06-08 2015-06-10 2015-06-11 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2015-07-09 2015-06-11 – 2015-07-01 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
Till justerare utses Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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Dagordning 
Det noteras att ärende 2 ”Information om Stadsbacken AB” på 
dagordningen även innefattar information från kommundirektören 
om aktuella händelser inom kommunens verksamheter. 
 
_ _ _ _  
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§ 249  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2015-00448-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendet 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 
2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband 
med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills 
vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet 
och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens 
ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits. 
 
Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets 
sammanträde den 29 oktober 2013 till att redovisningen från 
socialnämndens ordförande enbart ska ske vid varje sammanträde 
med kommunstyrelsen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 250  Information om Stadsbacken AB 
(KS-2015-00493, KS-2015-00005) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendet 
Stadsbacken AB:s vd tillika kommundirektören är inbjuden till dagens 
sammanträde för att informera kommunstyrelsen om Stadsbacken-
koncernen. Han informerar om koncernens organisation, ekonomi och 
framtid. 
 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören också om 
aktuella händelser inom service och teknik, förvaltingen för arbets-
marknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) samt barn- och 
utbildningsförvaltigens verksamheter. 
 
_ _ _ _ 
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§ 251  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2015-00017) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendet 
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att 
informera om aktuella händelser inom politiken. 
 
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden om:  
 
• Årstämmorna för Svenska Kommun Försäkrings AB och 

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
• Länspartnerskapets senaste möte då bland annat en handlingsplan 

för infrastrukturfrågor, en handlingsplan för integrationsfrågor 
och regionala strukturfonder behandlades 

• SÖT-projektets (Sundsvall-Östersund-Trondheim) senaste möte i 
Trondheim 

• Sverigeförhandlingen (tidigare Sverigebygget) vars uppdrag är 
förhandla om framtidens järnvägsnät 

 
_ _ _ _ 
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§ 252  Delårsrapport januari–april 2015 för 
kommunstyrelsen 
(KS-2015-00448-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari–april 2015 för kommunstyrelsen, 
 
att godkänna de kompletterande delarna i delårsårsrapporten som 
återstod från Mål och resursplan för 2015 för kommunstyrelsen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att MRP-uppdrag VHT 2013:3 Effektiviserad administration avslutas 
med hänvisning till att effektivisering av administrationen framgent 
kommer att ske inom uppdraget för servicecenter. 
 
Ärendet 
Delårsrapport januari-april 2015 för kommunstyrelsen omfattar 
verksamheter inom koncernstaben, kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens övergripande verksamheter 
samt service och teknik. 
 
Överläggning och beslutsgång 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till de två första att-satserna i 
finans- och näringslivsutskottets förslag och avslag på den tredje. 
 
Stefan Falk (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag om bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag om bifall till 
de två första att-satserna i finans- och näringslivsutskottets förslag 
och avslag till den tredje att-satsen. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil 
Hanssons (S) förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 137 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Delårsrapport januari–april 2015 för 
kommunstyrelsen 

o Bilaga 2A – Intern kontroll avseende koncernstaben – 
delrapportering 

o Bilaga 2B –Intern kontroll avseende uppsiktsplikten – 
delrapportering 

o Bilaga 3 – Intern kontrollplan avseende service och teknik 
2015 – delrapportering 

 
_ _ _ _ 
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§ 253  Delårsrapport januari–april 2015 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2015-00471-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2015 för kommunen och 
kommunkoncernen,  
 
att investeringsbudgeten för reinvesteringar i fastigheter utökas med 
40 miljoner kronor samtidigt som det budgeterade resultatet 
förbättras med motsvarande belopp,  
 
att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att besluta om 
nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad 
budgetram. 
 
Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2015 
för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -65,6 
miljoner kronor för kommunen vilket är 20,8 miljoner kronor sämre 
än resultatet för samma period 2014 (-44,8 miljoner kronor). 
Resultatprognosen för 2015 uppgår till 61,8 miljoner kronor vilket är 
4,2 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 66,0 
miljoner kronor. 
 
Överläggning och beslutsgång 
Stefan Falk (FP), Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar bifall till följande att-satser: 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2015 för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att investeringsbudgeten för reinvesteringar i fastigheter utökas med 
40 miljoner kronor samtidigt som det budgeterade resultatet 
förbättras med motsvarande belopp,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i 
september återkomma med förslag på verksamheter inom kommunen 
som kan begränsas eller upphöra i syfte att motverka effekterna av 
socialnämndens negativa resultat, 
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att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att besluta om 
nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad 
budgetram,  
 
att kommunstyrelsen beslutar att utveckla ett förslag på utformning 
av ny organisering av de verksamheter som idag sorterar under 
socialnämnde,  
 
att detta förslag utvecklas baserat på följande resonemang och 
intentioner: 
 

a) Skapa verkliga förutsättningar för alla medarbetare att nå 
verksamhetsmålen. 

b) Skapa verkliga förutsättningar för en effektiv och fungerande 
internkommunikation, där egna idéer uppmuntras och tas 
tilvara. 

c) Skapa verkliga förutsättningar för ansvarig nämnd och 
förvaltningschefer att styra och leda respektive verksamhet, 
för att verksamhetsmålen ska kunna nås inom beslutade 
budgetramar. 

 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till finans- och näringslivs-
utskottets förslag samt till följande tilläggsatt-sats: 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i 
september återkomma med förslag på verksamheter inom kommunen 
som kan begränsas eller upphöra i syfte att motverka effekterna av 
socialnämndens negativa resultat. 
 
Ordöranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 
Vidare lämnar han en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
undertecknads förslag om bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag, dels Maria Algotssons (MP) förslag om tilläggsatt-sats och 
dels Stefan Falk (FP) med fleras förslag till att-satser. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Ordföranden lämnar följande protokollsanteckning: 
 
"Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas tilläggsyrkande 
avslås med anledning av att det i MRP för 2015-16 redan beslutats 
om följande uppdrag: Översyn organisering av sociala verksamheter 
(LED2015:4)." 
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Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (FP) och  
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-06-01 § 151 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Delårsrapport januari-april 2015 för Sundsvalls 
kommun 

 
_ _ _ _ 
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§ 254  Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 
 (KS-2015-00423-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna statusrapport av MRP-uppdrag 2015 enligt 
koncernstabens tjänsteskrivelse 2015-05-19, samt  
 
att uppmana kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden att komplettera MRP-uppdrag LED 2015:1 ”Aktiv 
och attraktiv arbetsgivare” med plan för hur delarna av uppdraget ska 
genomföras. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och resursplan för 2015-
2016 med plan för 2017-2018. I planen har fullmäktige angivit ett 
antal uppdrag som ska redovisas särskilt till kommunfullmäktige i 
samband med delårsrapporter/årsredovisning och återredovisas till 
kommunfullmäktige när uppdragen är slutförda. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-06-01 § 153 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Statusrapport MRP-uppdrag 
 
_ _ _ _ 
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§ 255  Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2015-04-30 
 (KS-2015-00188-17) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag 
enligt koncernstabens skrivelse 2015-05-12, samt 
 
att förklara uppdragen avslutade. 
 
Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som 
nämnderna har slutredovisat tom april 2014, för kommunfullmäktiges 
godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 142 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09 § 119 
• Koncernstabens skrivelse 2014-12-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09 § 120 
• Koncernstabens skrivelse 2014-12-18 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16 § 190 
• Koncernstabens skrivelse 2015-01-27 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-02-18 § 23 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25 § 74 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-23 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25 § 76 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-18.pdf 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25 § 80 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-25 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-02-24 § 52 
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2015-02-02 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-02-24 § 48 
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2015-02-02 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-02-24 § 50 
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse 2015-02-02 
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• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25 § 75 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-17 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25 § 77 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-18 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25 § 78 
• Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-18 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25 § 79 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-18 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-02-24 § 51 
• Barn och utbildningsnämndens skrivelse 2015-02-02 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25 § 72 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-27 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25 § 73 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-27 
• Socialnämndens protokoll 2014-05-21 § 93 
• Socialförvaltningens skrivelse 2014-05-12 
 
_ _ _ _ 
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§ 256  Bokslut år 2014 för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser 
 (KS-2015-00456-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga bokslut år 2014 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser 
till handlingarna. 
  
Ärendet 
Bokslut år 2014 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser utgörs 
av bifogade sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten 
förvaltning. 
 
Sammanställningen består av: 

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

angivande av respektive stiftelses ändamål 
• Årsredovisning år 2014 för stiftelserna gemensamt 

 
Separat årsredovisning upprättas för respektive stiftelse. 
 
De särskilda årsredovisningarna som upprättas för respektive stiftelse 
utgör underlag för revision. I de fall stiftelsernas tillgångar överstiger 
1,5 mnkr översändes årsredovisningen för granskning till 
länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 145 
• Koncernstabens skrivelse 
• Sammanställning 2014 för Sundsvalls kommuns stiftelser 
 
_ _ _ _ 
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§ 257  Årlig uppräkning av ersättning till 
Näringslivsbolaget AB med hänsyn till 
löneutvecklingen 
 (KS-2015-00374-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att för 2015 och därefter årligen räkna upp anslaget för 
näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism med hänsyn till 
ökade lönekostnader inom Sundsvalls Näringslivsbolag AB, 
 
att, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, ska 
ersättningen till Sundsvalls Näringslivsbolag AB grundas på 
beräkningar av avtalsnivåer för motsvarande yrkesgrupper inom 
kommunen, samt 
 
att den årliga finansieringen sker inom kommunstyrelsens ram för 
personalkostnadsökningar.  
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att för 2015 och därefter årligen räknas ersättningen 
upp för Sundsvalls Näringslivsbolag AB med hänsyn till 
löneutvecklingen för kommunens anställda inom motsvarande 
yrkesgrupper/avtalsområden, samt 
 
att notera att den årliga uppräkningen finansieras inom 
kommunstyrelsens ram för personalkostnadsökningar. 
 
Ärendet 
I samband med att Stadsbacken AB fastställde MRP/affärsplan 2015-
2016, med plan för 2017-2018, beslutades även att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om årlig uppräckning av ersättningen 
till Sundsvalls Näringslivsbolag AB med hänsyn till 
löneutvecklingen i procent för kommunens anställda. Uppräkningen 
avser den del av bolagets budget som avser lönekostnader. Detta 
ärende handlar om hur och i vilken omfattning lönekostnader skall 
räknas upp. Finansiering föreslås ske ur kommunstyrelsens centrala 
anslag för personalkostnadsökningar. 
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För 2015 beräknas den ökade ersättningen till NSAB uppgå till ca 
140-150 tkr. Avtalen gäller från och med 1 april 2015 och 
ersättningen avser därför 9 månader 2015. För 2016 kommer 
ersättningen att räknas om till helårseffekt som läggs in i anslaget. 
Under 2016 gäller ny avtalsperiod från och med 1 april och då 
beräknas ny kompensation för 2016.  
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 144 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2014-12-12 § 162 
 
_ _ _ _ 
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§ 258  Verksamhetsplan för koncernstaben 2015 
 (KS-2015-00447-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till verksamhetsplan för koncernstaben 2015, 
daterad 2015-04-22. 
 
Ärendet 
När kommunstyrelsen fastställde sin Mål och resursplan 2015, gav 
man koncernstaben i uppdrag att i samband med delårsrapport 1 
återkomma med en verksamhetsplan. Nu finns ett förslag till en 
sådan plan. Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
verksamhetsplanen för koncernstaben 2015. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 138 
• Koncernstabens skrivelse 

• Bilaga 1 – Förslag till ”Verksamhetsplan för koncernstaben 
2015”, 2015-04-22 

 
_ _ _ _ 
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§ 259  Sundsvalls kommuns fortsatta engagemang 
i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
 (KS-2014-00485-25) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB,  
 
att ge kommunstyrelsen till uppdrag att i första hand sälja Sundsvalls 
kommuns aktier i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB till 
annan kommun,  
 
att ge kommunstyrelsen till uppdrag att i andra hand dela 
Kommungaranti Reinsurance S.A. och sälja Sundsvalls kommuns del 
av S.A, kombinerat med inlösen av Sundsvalls kommuns aktier i 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB,  
 
att kommunstyrelsen ska återkomma till kommunfullmäktige för nytt 
ställningstagande om förutsättningarna, i förhållande till utredningens 
utgångspunkter och slutsatser, kraftigt förändras,  
 
att kommunstyrelsen ska återkomma med förslag till hur medel som 
frigörs genom att engagemanget i Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB avslutas, ska användas,  
 
att tacka ja till erbjudandet om Garantiförsäkring PLUS, samt 
 
att kommunstyrelsen i juni och december varje år ska följa upp 
uppdragen. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26, § 153, att Sundsvalls 
kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB ska utredas. Utredningen skulle rapporteras till 
kommunfullmäktige senast 15 december 2014. Utredningstiden 
förlängdes dock genom kommunfullmäktiges beslut, 2014-12-15  
§ 79, till 30 mars 2015. Detta ärende är avrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag. 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-08 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Överläggning och beslutsgång 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till det andra förslaget till beslut i 
koncernstabens skrivelse, 2015-03-27, nämligen följande: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB,  
 
att ge kommunstyrelsen till uppdrag att i första hand sälja Sundsvalls 
kommuns aktier i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB till 
annan kommun,  
 
att ge kommunstyrelsen till uppdrag att i andra hand dela 
Kommungaranti Reinsurance S.A. och sälja Sundsvalls kommuns del 
av S.A, kombinerat med inlösen av Sundsvalls kommuns aktier i 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB,  
 
att kommunstyrelsen ska återkomma till kommunfullmäktige för nytt 
ställningstagande om förutsättningarna, i förhållande till 
utredningens utgångspunkter och slutsatser, kraftigt förändras,  
 
att kommunstyrelsen ska återkomma med förslag till hur medel som 
frigörs genom att engagemanget i Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB avslutas, ska användas,  
 
att tacka ja till erbjudandet om Garantiförsäkring PLUS, samt 
 
att kommunstyrelsen i juni och december varje år ska följa upp 
uppdragen. 
 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (FP), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Martin Klausen (SD) instämmer i Bodil Hanssons (S) förslag. 
 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till Bodil hanssons (S) förslag med 
följande tillägg i sjätte att-satsen: 
 
att tacka ja till erbjudandet om Garantiförsäkring PLUS under 
avvecklingstiden, samt 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut dels Bodil 
Hansson (S) med fleras förslag om bifall till det andra förslaget i 
koncernstabens skrivelse och dels Maria Algotssons (MP) förslag om 
tillägg till att-sats. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil Hansson (S) med fleras 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 140 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-12-15 § 79 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-05-26 § 153 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-11-25 § 233 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-10-26 § 641 
 
_ _ _ _ 
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§ 260  Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda – revidering 
 (KS-2015-00419-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige utan eget 
ställningstagande. 
 
Ärendet 
Ärendet är en revidering av ”Bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag 
i Sundsvalls kommunkoncern”. 
 
Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar, med instämmande från Maria 
Algotsson (MP), att ärendet återremitteras med följande motivering: 
 
• Avslag till förslag om att ersätta ersättning för bredband i 

hemmet med mobilt bredband, för gruppledare med arvode lägre 
än 20 procent. 

 
• Återinför riktat partistöd för partiernas ungdomsverksamhet, 

alternativt inför direkt partistöd till ungdomsförbunden. 
 
• Gruppledare med arvode lägre än 20 procent ska ha rätt till 

bärbar dator, e-post-adress sundsvall.se, standardprogram samt 
tillgång till nätverksskrivare i kommunhuset.  

 
• Paragraf 12 och 13, barntillsynskostnader samt ersättning vård 

av handikappad eller svårt sjuk, behöver ses över, villkoren är 
orimliga och bygger inte på kollektivavtalsmässiga löner. Det är 
inte heller rimligt att bedömningar för ersättning för tillsyn av 
svårt sjuk/handikappad ska avgöras vid varje enskilt tillfälle av 
arvodeskommittén.  

 
• Stryk meningarna om förmånsbeskattning paragraf 12 och 13. 
 
• Arvodeskommitten ska återkomma med förslag som i större 

utsträckning jämnar ut villkoren mellan partierna. 
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• Parti i kommunfullmäktige ska disponera motsvarande 40 
procent av en heltid för anställning av politisk sekreterare. 
Politiska sekreterare anställs av Sundsvalls kommun. (Nuvarande 
reglemente är det 20 procent).  

 
Bodil Hansson (S) yrkar, med instämmande från Jörgen Berglund 
(M) och Reinhold Hellgren (C), att ärendet lämnas över till kommun-
fullmäktige utan eget ställsningstagande. 
 
Ordföranden konstaterar att det fins två förslag till beslut, dels Bodil 
Hansson (S) med fleras förslag om att lämna över ärendet till 
kommunfullmäktige utan eget ställningstagande och dels Liza-Maria 
Norlin (KD) och Maria Algotssons (MP) förslag om att ärendet 
återremitteras. 
 
Han frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är 
Bodil Hansson (S) med fleras förslag. Detta blir också kommun-
styrelsens beslut. 
 
Deltagande i beslut 
Stefan Falk (FP) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till reviderade ”Bestämmelser om arvoden och 

ersättningar”, 2014-04-10, rev. 2015-04-30 
• Förslag till ”Månadsarvoden för förtroendevalda” 
 
_ _ _ _ 
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§ 261  Inrättande och finansiering av sociala 
investeringar i Sundsvalls kommun 
 (KS-2015-00039-6) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att FATI (Förebyggande Arbete – Tidiga Insatser) upphör från och 
med 1 januari 2016, 
 
att utöka kommunstyrelsens ram för 2016 med 6 miljoner kronor för 
att finansiera sociala investeringar, 
 
att godkänna koncernstabens förslag till riktlinje för sociala 
investeringar i Sundsvalls kommun, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för samordningen av 
arbetet med sociala investeringar, 
 
att kommunstyrelsens kostnader för samordning av arbetet med 
sociala investeringar tas inom ram, 
 
att utöka kultur- och fritidsnämndens ram för 2016 med 1 miljon 
kronor för att finansiera kommunens trygghetsarbete 
 
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en modell för 
att ge bidrag till projekt med inriktning på stöd till barn och 
ungdomar i socialt utsatta områden, 
 
att kultur- och fritidsnämndens ram bör utökas med 1 miljon kronor 
från 2017 och framåt för att finansiera bidrag till projekt med 
inriktning på stöd till barn och ungdomar i socialt utsatta områden, 
 
att kultur- och fritidsnämndens utökning enligt att-sats 8 beaktas i 
planeringsförutsättningarna för MRP 2017–2020, 
 
att en ytterligare utökning av verksamheten med sociala 
investeringar beaktas i planeringsförutsättningarna för MRP 2017-
2020 för att öka finansieringen av sociala investeringar, 
 
att Sundsvalls kommuns modell för sociala investeringar ska 
utvärderas efter tre år, dvs. under 2019. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 76, att inrätta en 
modell för sociala investeringsmedel i Sundsvalls kommun. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat förslag 
för kommunens fortsatta arbete med att inrätta och finansiera sociala 
investeringar samt att utreda FATI:s roll (Förebyggande Arbete – 
Tidiga Insatser) i arbetet med sociala investeringar. Ärendet 
behandlar dessa frågor.  
 
Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 27 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Riktlinje för sociala investeringar 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2015-04-22 § 32 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse, 2015-03-27 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-04-21 § 94 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2015-03-18 
• Socialnämndens protokoll, 2015-04-22 § 71 
• Socialtjänstens skrivelse, 2015-03-27 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-04-15 § 48 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2015-03-13 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-04-13 § 213 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-03-13 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-12-15 § 76 
 
_ _ _ _ 
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§ 262  Inrättande av nämnd för personalfrågor 
 (KS-2014-00554-6) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besluta att inrätta en personalnämnd i enlighet med 
koncernstabens utredning i denna skrivelse, 
 
att ge kommunstyrelsen uppdrag att återkomma med förslag till 
reglemente och delegationsordning för nämnden, 
 
att ge kommunstyrelsen uppdrag att återkomma med förslag till 
budget för personalnämnden,  
 
att föreslå behövliga ändringar i kommunstyrelsens reglemente och 
delegationsordning som blir följden av personalnämndens bildande. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige återremitterade 2014-11-24 ärende om 
utredning av personalnämnd med motivering, ”Vi yrkar återremiss 
med syfte att ta fram flera alternativ till att bilda en nämnd och belysa 
konsekvenserna av att flytta frågor och beslut från nämnder till en 
personalnämnd eller annat politiskt beslutsorgan. Ge förslag på hur 
målet med en arbetsgivare kan nås med fortsatt ansvar i respektive 
nämnd. Samt en ekonomisk redovisning av kostnaderna för en 
personalnämnd eller annat politiskt organ för personalfrågor.” 
 
För att Sundsvalls kommun utan att det genomförs omfördelningar av 
ansvar och beslut i arbetsgivarfrågor på ett verkningsfullt sätt ska 
kunna arbeta för att uppfylla den arbetsgivarpolitiska strategins 
målbild och för att på ett effektivt sätt kunna följa upp och arbeta 
med de kommungemensamma arbetsgivarfrågorna krävs att ansvaret 
tydliggörs och struktureras. Koncernstaben bedömer att detta kan bli 
verklighet om de kommungemensamma arbetsgivarfrågorna samlas 
under ett och samma politiska organ. 
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Överläggning och beslutsgång 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på infrastruktur- och service-
utskottets förslag och bifall till följande att-satser: 
 
att kommunstyrelsen ska utgöra kommunens pensionsmyndighet, 
 
att kommunstyrelsen fortsättningsvis, som idag, får i uppdrag att 
ansvara för de kommunövergripande arbetsgivarfrågorna. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Stefan Falk (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsbergs (C) förslag om bifall till infrastruktur- och service-
utskottets förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag 
om bifall till att-satser. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Forsbergs (C) förslag. 
 
Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (FP) och  
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-05-19 § 79 
• Koncernstabens skrivelse 
• Yrkande från (M), 2014-11-24, separat utskickad 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-11-24, § 43, separat 

utskickad 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-11-10, § 14, separat 

utskickad 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-10-14, § 108, 

separat utskickad 
 
_ _ _ _ 
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§ 263  Ny delegationsordning för 
kommunstyrelsen 
 (KS-2014-00610-3) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva Delegationsordning för kommunstyrelsen, fastställd av 
kommunstyrelsen 2014-06-09 § 218 samt 
 
att fastställa ny Delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet 
med koncernstabens förslag 2015-04-12 med undantag för punkt B17 
i koncernstabens förslag. 
 
Ärendet 
Koncernstaben har sett över kommunstyrelsens delegationsordning. 
Koncernstaben föreslår att en tjänsteman får delegerad rätt att yttra 
sig till stadsbyggnadsnämnden i detaljplaneärenden. Koncernstaben 
föreslår också nya delegater i personalärenden och för beslut om 
utlämnande av allmänna handlingar. Koncernstaben föreslår att 
anställnings- och tjänstledighetsärenden ska kunna återrapporteras 
halvårsvis. Slutligen behöver kommundirektörens delegerade 
beslutanderätt kompletteras för att stämma överens med ett tidigare 
fattat fullmäktigebeslut om samverkansavtal med Mittuniversitetet. 
 
Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till ny 
delegationsordning med undantag för punkt B17 i förslag till 
”Delegationsordning för kommunstyrelsen”. 
 
Jörgen Berglund (M), Maria Algotsson (MP) och Reinhold Hellgren 
(C) instämmer i ordförandens yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
undertecknad med fleras förslag om bifall till koncernstabens förslag 
med undantag från punkt B17. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-05-19 § 81 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Förslag till reviderad ”Delgationsordning för 
kommunstyrelsen” 2015-04-12 

 
_ _ _ _ 
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§ 264  Bolagsbildning – Ostkustbanan AB 
 (KS-2015-00433-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillsammans med Örnsköldsviks, Kramfors, Härnösands, 
Nordanstigs, Hudiksvalls, Söderhamns och Gävle kommuner samt 
Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg bilda bolaget 
”Ostkustbanan AB” med föreslagen bolagsordning och föreslaget 
aktieägaravtal, 
 
att tillskjuta 100 000 kr i aktiekapital, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel, 
 
att för bolagets drift avsätta 200 000 kr för 2015 samt planera för en 
avsättning med 300 000 kr per år för 2016 respektive 2017,  
 
att medel för finansieringen för 2015-2017 (200 tkr 2015, 300 tkr 
2016 samt 300 tkr 2017) tas från ackumulerat överskott från tidigare 
års anslag för Ostkustbaneprojektet, 
 
att utse en ledamot till styrelsen för bolaget under perioden 2015 - 
årsstämma 2019, samt 
 
att utse en ledamot och en suppleant till ägarforum vilka tillika är 
Sundsvalls kommuns stämmoombud vid bolagsstämmor under 
perioden 2015 – årsstämma 2019. 
 
Ärendet 
Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, 
Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle samt Landstinget 
Västernorrland och Region Gävleborg har förklarat sin avsikt att 
tillsammans bilda ett gemensamt bolag för att påskynda järnvägs-
utbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandard på bandelen Gävle – 
Härnösand. Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun har 2015-01-26 
§ 94 antagit en avsiktsförklaring om att bilda bolaget Ostkustbanan AB. 
Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår 
och snabbtågstandard på Ostkustbanan sträckan Gävle–- Härnösand.  
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Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsuskottets protokoll, 2015-05-26 § 149 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till bolagsordning för Ostkustbanan AB 
• Förslag till aktieägaravtal för Ostkustbanan AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 265  Bolagsbildning – Biogas Mellannorrland AB 
 (KS-2015-00155-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att tillsammans med Östersunds kommun och Hudiksvalls kommun 
bilda bolaget ”Biogas Mellannorrland AB” med föreslagen 
bolagsordning och föreslaget aktieägaravtal, 
 
att fastställa föreslagna ägardirektiv för bolaget, 
 
att tillskjuta 500 000 kr i aktiekapital, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel, samt 
 
att utse tre ordinarie ledamöter, varav en ordförande, samt tre 
suppleanter till styrelsen för bolaget. 
 
Ärendet 
Sundsvalls och Östersunds kommuner har sedan april 2010 bedrivit 
ett samarbetsprojekt avseende förprojektering av en gemensam 
anläggning för behandling av matavfall genom rötning till biogas och 
uppgradering till fordonsgas. Projektet avslutades hösten 2013 och 
presenterade då en slutrapport för kommunfullmäktige. 
 
Under 2014 har det utredningsarbete som kommunfullmäktige 
uppdrog åt kommunstyrelsen att genomföra, resulterat i ett underlag 
för att Sundsvalls kommun tillsammans med Östersunds och 
Hudiksvalls kommuner i ett första skede bör bilda ett bolag med syfte 
att ta fram och kvalitetssäkra ett underlag för beslut om att bygga en 
biogasanläggning. Under förutsättning att detta underlag kan utgöra 
grund för ett positivt investeringsbeslut om en gemensamt ägd sådan 
anläggning, kan bolagets verksamhet ombildas till ett 
produktionsbolag med uppdrag att bygga och driva en anläggning för 
behandling av matavfall och uppgradering av biogas till fordonsgas. 
 
Den grundläggande utgångspunkten för ett genomförande i dessa två 
steg är att förutsättningarna för att uppnå villkoren för uppförande av 
en produktionsanläggning, i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2013-10-28, har förändrats sedan projektperioden 2011-2013.  
 
Dessa förutsättningar behöver kvalitetssäkras och beskrivas i ett 
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komplett beslutsunderlag. I dessa förutsättningar ligger bland annat 
ett nytt ränteläge, nya prisbilder och nya möjligheter med avseende 
på tillgång till substrat och uppgradering av biogas till fordonsgas. 
 
Överläggning och beslutsgång 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till finans- och näringslivs-
utskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Maria Algotssons (MP) förslag. Detta blir också kommunstyelsens 
beslut. 
 
Deltagade i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (FP), Jörgen Berglund (M), 
Alicja Kapica (M) och Martin Klausen (SD) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
därmed inte deltar i dagens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 139 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till aktieägaravtal för Biogas Mellannorrland AB,  

2015-04-07 
• Förslag till bolagsordning för Biogas Mellannorrland AB, 

2015-04-07 
• Förslag till ägardirektiv för Biogas Mellannorrland AB,  

2015-04-07 
 
_ _ _ _ 
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§ 266  Förvärv av del av fastigheten Norrmalm 
3:18, Norra Kajen byggrätt nr. 5 – medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00449-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva del av fastigheten Norrmalm 3:18 av Norra Kajen 
Kvarter 5 AB, 
 
att köpeskillingen för byggrätten om 6 625 m2 BTA, markköp om 
2 040 m2 samt 3D-utrymme uppgår till 13 250 000 kronor, 
 
att förvärvet finansieras genom ianspråktagande av 13 250 000 kr 
från redan avropade medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter, 
 
att köpeskillingen belastar nybyggnadsprojektet och ingår i den 
slutliga hyressättningen, samt 
 
att kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att teckna kontraktet. 
 
Ärendet 
Sundsvalls kommun har beslutat att bygga ett särskilt boende för 
äldre på Norra kajen. Byggnationen är påbörjad och för att den ska 
kunna slutföras måste byggrätten och fastigheten förvärvas. 
 
Överläggning och beslutsgång 
Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (FP) yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Jörgen Berglund (M) och Stefan Falks (FP) förslag om bifall till 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Deltagande 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 146 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Förslag till köpeavtal, 2015-05-08 
o Bilaga 2 – Lantmäterimyndighetens karta över fastigheten 
o Bilaga 3 – Socialnämndens protokoll, 2014-06-18 § 113 

 
_ _ _ _ 
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§ 267  Geijerskolan, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00268-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 
projektchef vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte 
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder vid Geijerskolan i 
Sundsvall. De åtgärder som är planerade i detta skede är 
genomförande av förstudie för att utarbeta lönsamma energiåtgärder, 
genomförande av detaljprojektering och förberedelse för upphandling 
av energieffektiviseringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 82 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 268  Höglundaskolan, förstudie och projektering 
av energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00270-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Björn Storgärd 
projektchef vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte 
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder vid Höglundaskolan. De 
åtgärder som är planerade i detta skede är genomförande av förstudie 
för att utarbeta lönsamma energiåtgärder, genomförande av 
detaljprojektering och förberedelse för upphandling av 
energieffektiviseringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 83 
• Koncernstabens skrivelse 

 
_ _ _ _ 
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§ 269  Åkersviks skola, förstudie och projektering 
av energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00271-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 
projektchef vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte 
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder vid Åkersvis skola. De 
åtgärder som är planerade i detta skede är genomförande av förstudie 
för att utarbeta lönsamma energiåtgärder, genomförande av 
detaljprojektering och förberedelse för upphandling av 
energieffektiviseringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 84 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 270  Sticksjö skola, förstudie och projektering av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00272-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 
projektchef vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte 
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder vid Sticksjö skola. De 
åtgärder som är planerade i detta skede är genomförande av förstudie 
för att utarbeta lönsamma energiåtgärder, genomförande av 
detaljprojektering och förberedelse för upphandling av 
energieffektiviseringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 85 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 271  Högoms skola, förstudie och projektering 
av energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00273-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Björn Storgärd, 
projektchef vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte 
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder vid Högoms skola. De 
åtgärder som är planerade i detta skede är genomförande av förstudie 
för att utarbeta lönsamma energiåtgärder, genomförande av 
detaljprojektering och förberedelse för upphandling av 
energieffektiviseringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 86 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 272  Matfors simhall, förstudie och projektering 
av energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00276-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 
projektchef vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte 
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder vid Matfors simhall. De 
åtgärder som är planerade i detta skede är genomförande av förstudie 
för att utarbeta lönsamma energiåtgärder, genomförande av 
detaljprojektering och förberedelse för upphandling av 
energieffektiviseringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 87 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 273  Ljustadalens skola, förstudie och 
projektering av energieffektiviseringsåtgärder – 
medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00274-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 
projektchef vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte 
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder vid Ljustadalens skola. 
De åtgärder som är planerade i detta skede är genomförande av 
förstudie för att utarbeta lönsamma energiåtgärder, genomförande av 
detaljprojektering och förberedelse för upphandling av 
energieffektiviseringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 88 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 274  Nackstaskolan, förstudie och projektering 
av energieffektiviseringsåtgärder – medel ur 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00275-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd 
projektchef vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte 
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder vid Nackstaskolan. De 
åtgärder som är planerade i detta skede är genomförande av förstudie 
för att utarbeta lönsamma energiåtgärder, genomförande av 
detaljprojektering och förberedelse för upphandling av 
energieffektiviseringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 89 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 275  Bosvedjeskolan, genomförande av 
energieffektiviserings- och koldioxidreducerings-
strategi – medel ur investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00277-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att attesträtt för de beslutade medlen om 15 mnkr ges till projektchef 
Björn Storgärd vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel för att genomföra 
energieffektiviseringsåtgärder i Bosvedjeskolan. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 90 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 276  Arbetsmiljöåtgärder vid varumottagningar i 
skolor och kök – medel ur investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2015-00386-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att attesträtt för de beslutade medlen om 7,7 mnkr ges till byggledare 
Joakim Åsander vid koncernstaben, service och teknik. 
 
Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel för att genomföra 
arbetsmiljöförbättrande åtgärder på varumottagningar och kök på 
skolor. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-05-19 § 91 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 277  Genomförandeavtal mellan Sundsvalls 
kommun och Trafikverket för att ta fram en 
järnvägsplan och bygga Bergsåkerstriangeln 
 (KS-2015-00340-4) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ”Genomförandeavtal för framtagandet av en 
järnvägsplan samt byggande av projekt Bergsåker, triangelspår på 
Ådalsbanan/-Mittbanan". 
 
Ärendet 
Ärendet handlar om ett avtal om genomförande av projektet med att 
bygga den så kallade Bergsåkerstriangeln. Sundsvalls kommun och 
Trafikverket har skrivit en överenskommelse om ansvarsfördelningen 
kring olika infrastrukturprojekt i samband med E4-projektet. I den 
överenskommelsen anges att ett genomförandeavtal för projektet med 
Bergsåkerstriangeln ska tecknas. Genomförandeavtal har nu arbetats 
fram i samråd mellan kommunen (genom Sundsvalls Logistikpark 
AB, nedan SLPAB) och Trafikverket och det här ärendet handlar om 
att godkänna avtalet. 
 
Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till ”Genomförandeavtal för framtagandet av en 

järnvägsplan samt byggande av projekt Bergsåker, triangelspår på 
Ådalsbanan/Mittbanan 

• Kommunikationsstrategi för Projekte Sundsvall Logistikpark och 
Järnvägsprojekten Bergsåker, Maland/Tunadalsspåret, 2015-01 

• Sundsvall Logistikpark AB:s protokoll, 2015-01-23 § 7  
• Sundsvall Logistikpark AB:s skrivelse, 2015-02-11 
• Sundsvall Logistikpark AB:s protokoll, 2015-02-19 § 20 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-03-20 § 30 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2015-03-12 
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• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-05-20 § 59 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-05-08 
• Översikt över järnvägsprojekten 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 278  Avtal om samverkan i gemensam nämnd 
inom överförmyndarverksamhet i Sundsvalls, 
Nordanstigs, Ånge och Timrå kommuner 
(Överförmyndarnämnden Mitt) – rättelse av 
avtalstext 
 (KS-2014-00701-11) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fullmäktiges beslut 2014-12-15 § 77 att teckna nytt 
samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt ska gälla med 
ändringen att 10 § får följande lydelse: 
  
Enligt lag om god man för ensamkommande barn ansvarar nämnden 
för att, såvida vissa förutsättningar är uppfyllda, god man förordnas 
att i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara för barnets 
personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. 
 

Kostnaderna för ensamkommande barn fördelas på sådant sätt att 
var och en av de samverkande kommunerna svarar för kostnaderna 
för de barn som är placerade i den kommunen. 
 
att nu gällande samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt 
upphävs och ersätts med nytt avtal enligt att-sats 1 när Timrå, Ånge 
och Nordanstigs kommuner har fattat motsvarande beslut 
 
Ärendet 
I december 2014 godkände kommunfullmäktige ett förslag till nytt 
samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt. I det förslaget 
saknades ett stycke text som ska vara med i avtalet. Stycket hade 
fallit bort av rent misstag. Det här ärendet handlar om att rätta det 
skrivfelet. 
 
Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 28 
• Koncernstabens skrivelse 

o Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-12-15 § 77 
o Förslag till ”Avtal om samverkan i gemensam nämnd”,  

2014-10-22 
 
_ _ _ _ 
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§ 279  Kommunal borgen för utbyggnad av 
bredband på landsbygden 
 (KS-2015-00410-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att åtterremittera ärendet. 
 
Ärendet 
Ett brev har inkommit till kommunstyrelsen i Sundsvall. Avsändaren 
är en representant från fiberföreningen MSB Byafiber. 
Fiberföreningarna Holm Fiber och Wiskansfiber står också bakom 
brevet. Föreningarna uppger att de planerar att bygga lokala fibernät 
på landsbygden genom bidrag från det nationella landsbygds-
programmet. Eftersom bidragen betalas ut i efterhand måste 
föreningarna ta banklån för att klara likviditeten under byggtiden. Då 
bankerna ställer krav på säkerhet, önskar föreningarna att kommunen 
borgar för deras lån. De uppger att varje enskild förening kommer att 
skicka in en formell begäran om borgensåtagande. Koncernstaben är 
mycket positiv till utbyggnad av fiber på landsbygden, men bedömer 
att det på juridiska och ekonomiska grunder inte är möjligt att lämna 
kommunal borgen till föreningar för detta ändamål. 
 
Överläggning och beslutsgång 
Reinhold Hellgren (C) yrkar att ärendet återremitteras för vidare 
utredning enligt följande: 
 
• En redovisning av vilka kommuner som beviljat kommunal 

borgen och hur de motiverat det 
 
• En redovisning av erfarenheter från dom kommuner som beviljat 

kommunal borgen 
 
• En redovisning av vad de microfonder man provar i Jämtlands 

län innebär 
 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (FP), Maria Algotsson (MP), Liza-
Maria Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) instämmer i Reinhold 
Hellgrens (C) yrkande. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Reinhold Hellgren (C) med fleras förslag om att ärendet åter-
remitteras. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 148 
• Koncernstabens skrivelse 
• Brev till kommunstyrelsen i Sundsvall om ”Information om 

fiberutbyggnad på landsbygden” 
• Koncernstabens PM, 2015-01-26 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-08 54 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 280  Kommunens roll utifrån landsbygds-
programmet – förtydligat uppdrag till Sundsvall 
Elnät avseende fiberutbyggnad på landsbygden 
 (KS-2014-00953-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förtydliga ägardirektiven för Sundsvall Elnät AB att uppdraget 
omfattar fiberutbyggnad även på landsbygden 
 
att för en period om högst två år finansiera en bredbandslots med 
uppdrag att informera och kompetensmässigt stötta föreningar med 
flera som avser söka bidrag från att bygga fiber på landsbygden samt 
aktivt arbeta för en positiv utveckling av fiberutbyggnad på 
landsbygden. Lotsen skall även vara kontaktperson mot länsstyrelsen 
andra statliga myndigheter och kommuner i dessa frågor 
 
att bredbandslotsen finansieras under 2015 med 200tkr från de i 
MRP:n avsatta medlen för landsbygdsprogrammet och för 2016-2017 
med totalt 600 tkr från kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism (400tkr 2016 och 
200tkr 2017) 
 
att bredbandslotsen organisatoriskt placera hos Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB 
 
Ärendet 
Ärendet handlar om att förtydliga Sundsvalls kommun och dess 
bolag Sundsvall Elnäts uppdrag vad gäller fiber/bredbandsutbyggnad 
i Sundsvalls kommun. Sundsvalls Elnät är i sin tur delägare av 
ServaNet AB. Deras uppdrag är att erbjuda ett fibernät där kunder 
och operatörer kan hyra förbindelser för överföring av 
bredbandstjänster.  
 
Ärendet handlar också om finansiering av en bredbandslots vid 
Näringslivsbolaget i Sundvall AB som föreslås kunna hjälpa 
föreningar och andra på landsbygden som avser att bygga ut 
fiberbredband.  
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 31 
• Koncernstabens skrivelse 

• Bilaga 1 – Information om bredband utdrag Jordbruksverket,  
2015-04-28 

 
_ _ _ _ 
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§ 281  Överenskommelse om samarbete mellan 
Sundsvalls kommun och Trafikverket Region Mitt 
2015 – 2018 
 (KS-2015-00412-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föreslag till överenskommelse om samarbete mellan 
Sundsvalls kommun och Trafikverket för perioden 2015 – 2018 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att för Sundsvalls 
kommun underteckna denna överenskommelse. 
 
Ärendet 
Sundsvalls kommun och Trafikverket har ett stort behov av att 
samordna sitt arbete inom samhällsplanering, med fokus på 
infrastruktur. Detta har parterna valt att göra inom ramen för en 
överenskommelse med tillhörande handlingsplan. 
Tidigare överenskommelse löpte ut under 2014 och har nu 
utvärderats med överlag positivt resultat. Under våren 2015 har 
parterna gemensamt arbetat fram ett förslag till förnyad 
överenskommelse för perioden 2015-2018. 
 
Överläggning och beslutsgång 
Martin Klausen (SD) yrkar att ärendet lämnas över till kommun-
fullmäktige utan eget ställningstagande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (SD) 
förslag om att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget 
ställningstagande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 30 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Överenskommelse om samarbete mellan 
Sundsvalls kommun och Trafikverket Region Mitt  
2015–2018 

o Bilaga 2 – Sammanställning av ”Utvärdering och redogörelse 
över uppnådda resultat 2011–2014 

 
_ _ _ _ 
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§ 282  Ny förbundsordning och nya reglementen 
för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
 (KS-2015-00260-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att översända koncernstabens tjänsteskrivelse 2015-04-22 till 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som underlag för 
förbundets fortsatta arbete att utveckla dess styrdokument, 
 
att skicka tillbaka ärendet till koncernstaben i avvaktan på att 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län återkommer med 
nya förslag till styrdokument för förbundet, samt 
 
att koncernstaben ska bereda ärendet när nya förslag enligt andra att-
satsen har inkommit. 
 
Ärendet 
Kollektivtrafiken i Sundsvalls kommun sköts av ett 
kommunalförbund där landstinget och alla kommuner i 
Västernorrlands län är medlemmar. Förbundet heter 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län. Nu har förbundet föreslagit att dess förbundsordning ska ändras. 
Förändringarna har sin grund i kritik mot förbundsordningen från 
förbundets revisorer och synpunkter från landstingets tjänstemän. 
 
Överläggning och beslutsgång 
Ordföranden yrkar, med instämmande från Jörgen Berglund (M), 
bifall till följande att-satser: 
 
att översända koncernstabens tjänsteskrivelse 2015-04-22 till 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som underlag för 
förbundets fortsatta arbete att utveckla dess styrdokument, 
 
att skicka tillbaka ärendet till koncernstaben i avvaktan på att 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län återkommer med 
nya förslag till styrdokument för förbundet, samt 
 
att koncernstaben ska bereda ärendet när nya förslag enligt andra 
att-satsen har inkommit. 
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Ordföranden konstarerar att det finns ett förslag till beslut och det är 
undertecknad och Jörgen Berglunds (M) förslag till att-satser. Detta 
blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-05-19 § 80 
• Koncernstabens skrivelse 

o Koncernstabens PM 2015-04-22 
o Kollektivstrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förslag 

till förbundsordning 
o Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns skrivelse, 

2015-04-01 
 
_ _ _ _ 
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§ 283  Avvecklande av medlemskap i nätverket 
AGera 
(KS-2015-00345-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ansvar för AGera avvecklas till 2015-09-01, samt 
 
att Sundsvalls kommun blir medlem i den ideella förening som inom 
kort är tänkt att tillskapas i syfte att framledes anta ansvaret som 
värdorganisation för nätverket. 
 
Ärendet 
I Sundsvall finns sedan 2003 ett nätverk etablerat mellan såväl 
privata som offentliga arbetsgivare (även kallat arbetsgivarring) 
betecknat AGera. På senare år har nätverket vidgats och idag finns 
även arbetsgivare från Timrå och Härnösand som medlemmar i 
nätverket. Administrationen av verksamheten hanteras av Sundsvalls 
kommun i dess egenskap av medlem i nätverket.  
 
Enligt de utredningar som gjorts av kommunens jurister liksom av en 
extern revisionsfirma, är det kommunala engagemanget när det gäller 
att ansvara för administration inte förenligt med kommunallagen. 
Detsamma gäller det faktum att kommunen, i sin roll av värd-
organisation, därmed också verkar utanför Sundsvalls kommuns 
gränser. Kommunens ansvar som befintlig värdorganisation för 
AGera måste därför avvecklas. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 141 
• Koncernstabens skrivelse 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2015-03-25 § 25 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse, 2015-02-27 
• Koncernstabens PM, 2013-01-16 
• PricewaterhouseCoopers rådgivningsrapport, 2014-02-20 
 
_ _ _ _ 
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§ 284  Motion (SD) om att förbättra 
kollektivtrafiken i kommunen 
(KS-2013-00931-4) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att följande att-sats i motionen ska avslås: 

• att Sundsvalls kommun ser till att införandet av ett periodkort (giltigt 
i 30 dagar) som gäller inom Sundsvalls kommun till en kostnad av 
maximalt 500 kr verkställs. 
  
att följande att-satser i motionen ska anses besvarade: 

• att Sundsvalls kommun utreder möjligheten att införa ett periodkort 
(giltigt i 30 dagar) för bussresenärer som gäller inom hela Sundsvalls 
kommun till en kostnad av maximalt 500 kr, 

• att stadsbussarna skall återgå till det tidigare systemet med avgångar 
var 15:e minut under dagtid på vardagar, 

• att kollektivtrafiken skall vara väl utbyggd mellan Sundsvalls tätort 
och landsbygdsorterna i kommunen, samt 

• att utreda möjligheten att få fler stopp med tåget i syfte att bygga ut 
kollektivtrafiken och utöka möjligheten att arbetspendla mellan 
landsbygdsorterna. 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion där de föreslår 
fullmäktige besluta: 

• Att Sundsvalls kommun utreder möjligheten att införa ett 
periodkort (giltigt i 30 dagar) för bussresenärer som gäller 
inom hela Sundsvalls kommun till en kostnad av 
maximalt 500 kr. 

• Att Sundsvalls kommun ser till att införandet av ett 
periodkort (giltigt i 30 dagar) som gäller inom Sundsvalls 
kommun till en kostnad av maximalt 500 kr verkställs. 

• Att stadsbussarna skall återgå till det tidigare systemet 
med avgångar var 15:e minut under dagtid på vardagar. 

• Att kollektivtrafiken skall vara väl utbyggd mellan 
Sundsvalls tätort och landsbygdsorterna i kommunen. 

• Att utreda möjligheten att få fler stopp med tåget i syfte 
att bygga ut kollektivtrafiken och utöka möjligheten att 
arbetspendla mellan landsbygdsorterna.  
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Överläggning och beslutsgång 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsbergs (C) förslag om bifall till infrastruktur- och service-
utskottets förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag om bifall till 
motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Hans Forsberg (C) förslag. 
 
Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-05-19 § 92 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Utvärdering stationslägen Västernorrland 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-12-16, § 247 
• Motion (SD) om att förbättra kollektivtrafiken i kommunen, 

daterad 2013-12-02 
 
_ _ _ _ 
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§ 285  Motion (SD) om att inrätta ett kommunalt 
civilkuragepris 
 (KS-2014-00324-7) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna yrkar i en motion att fullmäktige beslutar att 
”Sundsvalls kommun årligen visar uppskattning till dem som visat 
civilkurage genom att inrätta och årligen dela ut civilkuragepris till 
värdiga mottagare.” Ärendet är ett förslag till svar på motionen.  
 
Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag om bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag om bifall till 
motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag. 
 
Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-05-26 § 32 
• Koncernstabens skrivelse 
• Motion (SD) om att inrätta ett kommunalt civilkuragepris, 

daterad 2014-03-17 
 
_ _ _ _ 
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§ 286  Delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Delegationsbeslut 
 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 26 maj 2015 §§ 140, 
143, 147,  
1 juni 2015 §§ 150, 151, 154 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 26 maj 2015 § 29 
 

• Beslut 2015-05-18 om ”Upphandling – inkontinensprodukter 
inkl. lagerhållning och transporter, tilldelningsbeslut (UH-2014-
42)” (KS-2015-00470) 
 

• Beslut 2015-05-27 om ”Utdelning av avkastning ur 
kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet 
för behövande barn och ungdom 2015” (KS-2015-00499) 

 
• Delegationsbeslut 2015-05-19 om ändring av attestanter (KS-2015-

00014) 
 
• Delegationsbeslut 2015-05-18 om komplettering av attestanter 

(KS-2015-00014) 
 
_ _ _ _ 
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§ 287  För kännedom 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 
Ärenden 
 
• Regler för investeringar och komponentavskrivning i Sundsvalls 

kommun,  
fastställd 2015-04-28 

 
• Sveriges kommuner och landstings sammanträdesplan för 2016 
 
_ _ _ _ 
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