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Protokollet omfattar §§ 124-177
Det noteras att ärende ”Val av ledamöter till Folkhälsorådet” läggs till
på dagens ärendelista samt att ärende 30 ”Årsredovisning 2010 för
Korsta Oljelager AB” lyfts ur.

Justeras

Lars Persson
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Peder Björk
Justerare

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum
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Anslaget tas ned tidigast

Överklagandetid
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Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Koncernstabens kansli
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peder Björk med
João Pinheiro som ersättare.
––––
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KS-2011-00032

§ 124 Aktuellt från koncernstaben
Kommundirektören lämnar ingen information vid dagens sammanträde.
––––
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KS-2010-00348

§ 125 Yttrande över socialnämndens svar om
intern kontroll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppmana socialnämnden att återkomma med förslag på hur en
systematisk redovisning av allvarliga brister i den interna
kontrollen kan ske inom olika områden,

att

delge beslutet till kommunens revisorer.

Bakgrund
I samband med utvärderingen av kommunens samlade system för intern
kontroll 2009 uppmanades socialnämnden att återkomma med en redovisning av en inträffad incident. Incidenten, en stöld från en brukare,
har nu återrapporterats och socialnämnden hänvisar till att de nya regler
som införts den 1 april 2010 är tillräckliga för att förhindra brottsliga
gärningar.
Överläggning
Controller Maud Viklander och socialdirektör Peter Löthman föredrar
ärendet samt svarar på frågor från ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 37
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-25
––––
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KS-2011-00031

§ 126 Kommunstyrelsens mål och resursplan 2011,
mål och indikatorer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa förslaget till mål och resursplan 2011, mål för verksamheten, daterad 2011-02-21,

att

uppdra till koncernstaben att komplettera planen med förslag till
indikatorer i samband med delårsrapport 1,

att

uppdra till koncernstaben att ta fram en verksamhetsplan utifrån
kommunstyrelsens mål och resursplan 2011, samt

att

denna verksamhetsplan ska tillställas kommunstyrelsen för
kvittering senast vid sammanträdet 2011-04-18.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställde den 14 februari 2011, § 119 ekonomidelen av sin mål och resursplan för 2011. Den ska nu kompletteras med
verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamheter. Förslag till verksamhetsmål har tagits fram vid seminarier med ledamöter och ersättare
i kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott, INSU. Kommunstyrelsen prövar i detta sammanhang ett nytt arbetssätt för nedbrytning
och kvittering av kommunfullmäktiges mål och resursplan.
Överläggning
Stabschef Lennart Andersson och utredare Karin Nyman föredrar
ärendet och svarar på frågor från ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-03-03 § 29
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-02-24 § 22
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-21
• Koncernstabens PM 2011-02-21, Mål och resursplan för
kommunstyrelsen
––––
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KS-2011-00205

§ 127 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska
planeringsförutsättningar inför framtagande
av mål och resursplan 2012 med plan för
2013-2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen,

att

koalitionen (M, FP, C, KD och MP) har för avsikt att göra en
revidering av MRP 2011-2014 avseende år 2012-2014 innebärande att en ny MRP för 2012-2014 fastställs av kommunfullmäktige i juni 2011,

att

planeringsförutsättningarna, med reviderad tidplan och fyra
utredningstimmar per mandat, ska utgöra grund för det fortsatta
arbetet med MRP 2012-2014.

Bakgrund
Koncernstaben har upprättat förslag till ekonomiska planeringsförutsättningar inför det fortsatta arbetet med MRP 2012-2014. I förslaget
ingår även en tidplan.
Överläggning
Peder Björk (S) yrkar, med bifall av Kim G Ottosson (V), att sju utredningstimmar per mandat bör gälla även i år samt att tiden för inlämning
av utredningsuppdrag, 15 mars, bör senareläggas med en vecka.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Peder Björk (S) vill lämna en protokollsanteckning vilket ordföranden
godkänner.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
finans- och näringslivsutskottets förslag.
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Reservation
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), João Pinheiro (S), Lena
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Peder Björk (S) invänder mot att utredningstimmarna har halverats
jämfört med tidigare år samt att tidsplanen att lämna in uppdragen är
alltför kort och att oppositionen därmed förvägras rimliga förutsättningar att arbeta fram ett eget budgetförslag.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 66
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-22 § 32
• Ekonomiska planeringsförutsättningar inför mål och resursplan
2012-2014
• Tidplan reviderad 2011-03-01
• Almanackan för MRP 2012-2014
• Arbetsgivarpolitiska förutsättningar - MRP 2012, 2011-02-15
––––
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KS-2011-00148

§ 128 Månadsrapport januari 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna månadsrapporten för januari 2011.

Bakgrund
Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för januari 2011. Resultatet
till och med januari uppgår till 3,6 mkr. Årets första resultatprognos för
2011 är 68,4 mkr, vilket är 19,3 mkr sämre än budget.
Överläggning
Peder Björk (S) yrkar, med bifall av Kim G Ottosson (V), att uppdra till
koncernstaben att i samband med nästa månadsrapport redovisa möjliga
åtgärder för att samtliga nämnder ska komma in i budget.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut och
ställer proposition på dessa. Han finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt finans- och näringslivsutskottet förslag.
Reservation
Peder Björk (S), Tommy Eriksson (S), João Pinheiro (S), Lena
Österlund (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S) och Kim G
Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-22 § 27
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-10
• Månadsrapport januari 2011
––––
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KS-2011-00091

§ 129 Fullmakt för kommunens bankkonton samt
bank- och plusgiron 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2011 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm,
Maria Ring, Eva Bylund, Pia Westin, Eva Vestberg, Sara
Johansson, Sara Büttner, Gunnar Kallin, Cecilia Tunell
och Ingrid Engström för kommunens bankkonton samt
bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer
212000-2411 och för kommunens bankkonton samt
bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona:
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag
• Ta ut information om och redovisningar av
transaktioner och saldon
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar,

att

för år 2011 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson,
Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve
Sundqvist, att två i förening verkställa utbetalningar för
löner och arvoden. Fullmakten avser den s.k. bankfilen
som sänds,

att

återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om
2010-12-06 § 50.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade 2010-12-06 beslut om fullmakt för
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för 2011.
Fullmakten behöver nu uppdateras eftersom Marianne Holm ersätter
Helen Fagerström.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-22 § 28
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-27
––––
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KS-2011-00167

§ 130 Utvärdering av kommunens samlade system
för intern kontroll 2010 nämnderna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna utvärderingen av kommunens samlade system för
intern kontroll 2010,

att

uppmana nämnderna att säkerställa att föreslagna åtgärder
verkställs,

att

uppmana nämnderna att återrapportera allvarliga brister i den
interna kontrollen till kommunstyrelsen i enlighet med
regelverket,

att

uppdra till koncernstaben att fortsätta utvecklingsarbetet med
intern kontroll,

att

föreliggande rapport och kommunstyrelsens beslut delges
kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt nämnderna.

Bakgrund
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av
att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Enligt internt kontrollreglemente antagit av kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 36
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-08
• Sammanställning över nämndernas internkontroll 2010
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-08, rev. 2011-03-02, delas ut
• Sammanställning över nämndernas internkontroll 2010, reviderad,
delas ut
––––
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KS-2011-00127

§ 131 Rapport avseende 2010 års internkontroll
inom kommunstyrelsens ansvarsområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporten över uppföljningen av 2010 års internkontroll enligt koncernstabens skrivelse 2011-02-09,

att

godkänna rapporten avseende punkterna systembehörighet,
dokumenthanteringsplan samt kompetensutveckling enligt
koncernstabens skrivelse 2011-02-09,

att

punkten ledningsmodell ska verkställas och slutredovisas till
kommunfullmäktige under 2011,

att

uttala att kommunstyrelsen finner att 2010 års internkontroll
varit tillfredsställande inom de områden där kontroller gjorts.
Däremot är det inte tillfredsställande att planen ej verkställts i
sin helhet,

att

punkten inventarier förs över till 2011 års kontrollplan,

att

överlämna rapporten till kommunens revisorer,

att

uppdra till koncernstaben att utveckla det samlade systemet för
intern kontroll genom att plan föregås av en djupare risk- och
väsentlighetsanalys.

Bakgrund
Koncernstaben har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna
kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-02-24 § 20
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-11
• Koncernstaben rapportering av intern kontroll, daterad 2011-02-11
––––
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KS-2011-00143

§ 132 Intern kontrollplan 2011 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service
och teknik
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa förslag till intern kontrollplan 2011 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik.

Bakgrund
I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna varje
år ska anta särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Som
grund för planering, prioritering och uppföljning av intern kontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-03-03 § 26
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-14
• Service och teknik intern kontrollplan 2011
––––
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KS-2011-00178

§ 133 Mål och resursplan 2011-2014 - fastställande
av objekt inom investeringar i förvaltningsfastigheter 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

de investeringsobjekt som redovisas i koncernstabens
sammanställning, daterad 2011-02-15, ska ingå i anslaget på 70
mkr 2011 för investeringar i förvaltningsfastigheter.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 om Mål och resursplan för
2011-2012 med plan för 2013-2014. Inom kommunstyrelsen finns en
investeringsram på 70 mkr för investeringar i förvaltningsfastigheter.
Det politiska läget som uppstod efter valet innebar att tiden begränsades för framtagande av MRP 2011-2014 för beslut innan årsskiftet. I
detta läge valde den politiska majoriteten (M, FP, MP, C och KD) att
hänskjuta frågan om vilka objekt som skulle ingå i ramen på 70 mkr till
senare behandling.
Koncernstaben och service- och teknik har tagit fram förslag till vilka
objekt som ska ingå i MRP 2011. Objekten redovisas i bilaga. Förslaget
omfattar endast 2011 utifrån att den politiska majoriteten aviserat att de
vill göra en översyn av fastställd MRP 2011-2014 avseende år 2012
med de konsekvenser det innebär för 2013-2014.
Överläggning
Peder Björk (S) ställer en fråga rörande ett tidigare besked om medel
för energieffektiviseringar i kommunens fastigheter.
Ordföranden meddelar att eventuella medel för energieffektiviseringar i
kommunens fastigheter behandlas i kompletteringsbudgeten.
Peder Björk (S) vill efter detta svar lämna en skriftlig protokollsanteckning vilket ordföranden godkänner.
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Kim G Ottosson (V) ställer sig bakom Peder Björks
protokollsanteckning samt meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet med hänvisning till eget förslag till mål och resursplan.
Peder Björk (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet
med hänvisning till eget förslag till mål och resursplan.
Protokollsanteckning
"Det saknas helt och hållet pengar för investeringar för energieffektiviseringar i kommunala fastigheter. Detta trots försäkran från företrädare
för den borgerliga majoriteten att tidigare påbörjat arbete av den
rödgröna majoriteten skulle fortsätta. Med socialdemokraternas och
vänsterpartiets budgetförslag (MRP 2011-12) skulle det ha funnits
ytterligare 50 Mkr för den här typen av investeringar".
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 38
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-15
• Specifikation av posten ”fastigheter” under service- och
tekniknämndens investeringsbudget för förvaltningsfastigheter,
daterad 2011-02-15
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

16

KS-2011-00253

§ 134 Mål och resursplan 2012 med plan för 20132014 - investeringar i förvaltningsfastigheter
2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 om Mål och resursplan för
2011-2012 med plan för 2013-2014. Inom kommunstyrelsen finns en
investeringsram på 70 mkr per år för investeringar i förvaltningsfastigheter. Inför partiernas arbete med prioriteringar av investeringsbehovet
har service och teknik samt koncernstaben sammanställt bifogat underlag över investeringsbehovet för de kommunala fastigheterna.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 39
• Koncernstabens pm 2011-03-01, delas ut
• Specifikation av posten investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter, daterat 2011-03-01, delas ut
• Arbetsdokument investeringsbudget 2012, investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter, delas ut
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

17

KS-2011-00087

§ 135 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls
kommunkoncern
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa årsredovisning 2010 för Sundsvalls kommunkoncern,

att

överlämna årsredovisningen till revisorerna, samt

att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för
2010.

Bakgrund
Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2010 för
kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 59,5
mkr för kommunen och till 88,5 mkr 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.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 34
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-17
• Sundsvalls kommun årsredovisning 2010
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

18

KS-2011-00179

§ 136 Överföring av nämndernas resultat 2010
samt investeringsanslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa resultatöverföring från 2010 enligt koncernstabens
förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag enligt
Synnerliga skäl.

Bakgrund
Överföring av nämndernas resultat behandlas fr.o.m. år 2008 i en egen
process – Överföring av resultat. Även kvarvarande anslag inom investeringsbudgeten överförs i denna process.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 35
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-21 inklusive bilagor
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

19

KS-2011-00154

§ 137 Årsredovisning 2010 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna årsredovisning 2010 för kommunstyrelsen.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt ett förslag till årsredovisning 2010 för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens årsredovisning omfattar koncernstaben, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet samt hushållsavfall.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-03-03 § 24
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-21
• Årsredovisning 2010 för kommunstyrelsen
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

20

KS-2011-00142

§ 138 Årsredovisning 2010 för service- och
tekniknämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna årsredovisningen 2010 för kommunstyrelsen avseende
service- och teknik.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningens resultat för 2010 blev 7,9 mkr.
Samtliga avdelningar med undantag av gatuavdelningen och Galant
städ redovisar ett positivt resultat.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-03-03 § 25
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-14 inkl. bilagor
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

21

KS-2011-00181

§ 139 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för
2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 44
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

22

KS-2011-00182

§ 140 Årsredovisning 2010 för Fokusera Utveckling
Sundsvall AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i Fokusera Utveckling
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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Fokusera Utveckling Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 45
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

23

KS-2011-00183

§ 141 Årsredovisning 2010 för Reko Sundsvall AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 2010
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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 46
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

24

KS-2011-00184

§ 142 Årsredovisning 2010 för Mitthem AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 47
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-14
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

25

KS-2011-00185

§ 143 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Parkera
AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Parkera 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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Parkera AB har överlämnat årsredovisning för
2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 48
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

26

KS-2011-00186

§ 144 Årsredovisning 2010 för AB Stuvaren i
Sundsvall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i AB Stuvaren i Sundsvall
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, samt
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Bakgrund
Styrelsen i AB Stuvaren i Sundsvall har överlämnat årsredovisning för
2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 49
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

27

KS-2011-00187

§ 145 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls
kommuns Industrifastighetsutveckling AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

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
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB har
överlämnat årsredovisning för 2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 50
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

28

KS-2011-00188

§ 146 Årsredovisning 2010 för Stadsbacken AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 51
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

29

KS-2011-00189

§ 147 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls
Oljehamn AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls 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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvalls Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning för
2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 52
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

30

KS-2011-00190

§ 148 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Vatten AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för
2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 53
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

31

KS-2011-00191

§ 149 Årsredovisning 2010 för MittSverige Vatten
AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB
följer revisorns förslag och röstar för att
- fastställa resultat- och balansräkning
- behandla resultatet enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, samt
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Bakgrund
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för
2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 54
• Koncernstaben 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

32

KS-2011-00192

§ 150 Årsredovisning 2010 för Sundsvalls Hamn
AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Hamn AB följer
revisorns förslag och röstar för att
- fastställa resultat- och balansräkning
- behandla resultatet enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, samt
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Hamn AB har överlämnat årsredovisning för
2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 55
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

33

KS-2011-00193

§ 151 Årsredovisning 2010 för ServaNet AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer
revisorns förslag och röstar för att
- fastställa resultat- och balansräkning
- behandla resultatet enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, samt
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Bakgrund
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 56
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

34

KS-2011-00194

§ 152 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Elnät AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 2010
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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 57
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

35

KS-2011-00196

§ 153 Årsredovisning 2010 för Sundsvall Arena AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

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 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Arena AB har överlämnat årsredovisning för
2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 59
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

36

KS-2011-00197

§ 154 Årsredovisning 2010 för Efokus AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunens ombud till årsstämman i Efokus AB följer revisorns
förslag och röstar för att
- fastställa resultat- och balansräkning
- behandla resultatet enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, samt
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Bakgrund
Styrelsen i Efokus AB har överlämnat årsredovisning för 2010 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
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 60
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

37

KS-2011-00241

§ 155 Årsredovisning 2010 för Sundsvall
Logistikpark AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

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 2009-09-28—2010-12-31.

Bakgrund
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning
för 2009-09-28—2010-12-31 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 2011-02-28
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2011-00097

§ 156 Försäljning av fastigheten Afrika 5
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet för ett klargörande över hur mycket
föreningen har investerat i fastigheten samt för hur hyresavtalet
mellan Sundsvalls kommun och föreningen ser ut.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer fastigheten
Afrika 5 till Bengren Förvaltning AB, (GIF Sundsvall), för en
köpeskilling om 950 000 kronor på villkor enligt träffat avtal.
Överläggning
Erland Solander (M) yrkar på att ärendet återremitteras för ett
klargörande över hur mycket föreningen har investerat i fastigheten
samt för hur hyresavtalet mellan Sundsvalls kommun och föreningen
ser ut. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Jäv
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts av Christina Nordenö (S)
under ärendet.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-22 § 29
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-07
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-01-19 § 13
• Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2010-11-30 inklusive
bilagor
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2010-00804

§ 157 Försäljning av del av fastigheten Öde 1:121
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bemyndiga kommunstyrelsen att sälja del av fastigheten Öde
1:121 för en köpeskilling om 1,0 mkr till Mitthem AB, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om tillhörande
exploateringsavtal och att detaljplan har vunnit laga kraft.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden föreslår att kommunen säljer del av
fastigheten Öde 1:121 för en köpeskilling om 1,0 mkr till Mitthem AB.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 40
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-16
• Service- och tekniknämndens protokoll 2010-12-21 § 91
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2011-12-23 inkl. bilaga
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2011-00132

§ 158 Exploateringsavtal Alnö Öde 1:121 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan
kommunen och Mitthem AB,

att

bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat
exploateringsavtal enligt ovan, samt

att

kommunens investeringsutgift för exploateringen 2,7 mkr
finansieras dels med exploateringsbidrag på 1,8 mkr och dels
genom ianspråktagande av 0,9 mkr från stadsbyggnadsnämndens
sk. generalplanepott i investeringsbudget 2011.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal
med Mitthem AB avseende exploatering av fastigheten Öde 1:121 (del
av). Området ska exploateras med ett flerbostadshus.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 41
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-16
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-02-16 § 44
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-02-03
• Förslag till exploateringsavtal inkl. kartbilagor
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

41

KS-2011-00084

§ 159 Medfinansiering av Mittuniversitetets projekt
”Forsknings- och kunskapsbaserad
innovation - för tillväxt i Mittregionen”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

medfinansiera Mittuniversitetets projekt ”Forsknings- och
kunskapsbaserad innovation – för tillväxt i Mittregionen” med
200 tkr per år under perioden 2012-2014,

att

medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt
marknadsföring och turism.

Bakgrund
Mittuniversitetet har till Sundsvalls kommun inkommit med en ansökan
om medfinansiering av mål 2-projektet ”Forsknings- och kunskapsbaserad innovation – för tillväxt i Mittregionen”. Projektets övergripande syfte är att professionalisera och effektivisera stödet till
studenter som vill starta företag samt till kommersialisering av forskning. Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja
projektet ”Forsknings- och kunskapsbaserad innovation – för tillväxt i
Mittregionen” 200 tkr per år under perioden 2012-2014. Koncernstaben
föreslår vidare att medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet
samt marknadsföring och turism.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-22 § 30
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-07
• Ansökan om medfinansiering av projektet ”Forsknings- och
kunskapsbaserad innovation – för tillväxt i Mittregionen”,
Mittuniversitetet, 2011-01-24
• Kostnadsbudget 2012-2014 och finansiering 2012-2014”
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2010-00827

§ 160 Medfinansiering av Åkroken Science Park
AB:s marknads- och kommunikationsprojekt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja Åkroken Science Park AB medfinansiering om 500 000
kr per år under perioden 2011-04-01 till 2013-12-31 för EUprojektet med arbetsnamnet ”regional kommunikationsplattform
med marknads- och kommunikationsaktiviteter”,

att

projektet finansieras inom ramen för planerat anslag för
Åkroken Science Park AB under perioden 2011 till 2013 och att
dessa medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt
marknadsföring och turism,

att

utöver anslag för Åkroken Science Park AB medfinansiera EUprojektet ”regional kommunikationsplattform med marknadsoch kommunikationsaktiviteter” med 160 timmar per år i
kommunal direktfinansiering, det vill säga i tid, samt

att

finansiering av ovanstående 160 timmar tas från koncernstabens
avdelning kommunikation och marknad.

Bakgrund
Åkroken Science Park har identifierat ett stort och grundläggande
behov av en gemensam kommunikationsstrategi för att stödja målbilden ”ett skogsindustriellt innovationssystem i världsklass år 2015”.
Projektet bedrivs som ett samverkansprojekt mellan Åkroken Science
Park AB, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen Västernorrland och kommuner samt företag från regionens skogliga innovationssystem.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-02-22 § 31
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-09
• Åkroken Science Park AB, projektbeskrivning 2010-12-06
• Projektansökan ur EG:s strukturfonder, Tillväxtverket
• Åkroken Science Park AB, finansieringsplan ver 1.01
––––
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2010-00755

§ 161 Yttrande över förslag till framtida
organisation för SEkomY-samarbetet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

som yttrande till Länsstyrelsen i Västernorrland överlämna
koncernstabens skrivelse 2011-02-07.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreslår att Kommunförbundet
Västernorrland tar ett samordningsansvar för det fortsatta arbetet med
SEkomY. Detta är ett samarbete inom miljökvalitetsfrågor som tidigare
har samordnats och finansierats av länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-02-24 § 21
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-07
• Skrivelse från Arena Miljölänet Västernorrland 2010-11-24
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

44

KS-2010-00611

§ 162 Affärsplan 2010 med plan för 2011-2012 för
Stadsbacken AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna,

att

MRP-uppdrag KS 8 – Stadsbacken AB därmed är slutligt
avrapporterat.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2010-03-29 § 735 beslutat att i enlighet med
bolagsspecifika ägardirektiv samt utdelningspolicy uppdra åt
Stadsbacken AB att sammanställa en affärsplan för SBAB-koncernen
2010-2012 med ekonomisk och finansiell planering inklusive
likviditetsplanering gällande för SBAB-koncernen. Affärsplanen skulle
ha redovisats till kommunfullmäktige senast 2010-11-29, anstånd har
dock medgetts till 2011-03-31.
SBAB har vid styrelsemöte 2010-12-17 fastställt en budget för
koncernen och vid styrelsemöte 2011-02-07 fastställdes en MRP/
Affärsplan i linje med kommunfullmäktiges önskemål.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 43
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-14
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29 § 15
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll 2011-02-07 § 106
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2011-02-03
• MRP/Affärsplan 2011-2012 med plan för 2013-2014 och
internkontrollplan 2011, daterad 2011-02-07
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2011-00176

§ 163 Medverkan i och medfinansiering av projekt
"Bothnian Green Logistic Corridor"
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

som fullvärdig partner medverka i projekt ”Botnian Green
Logistic Corridor”,

att

Sundsvalls kommun medfinansierar projektet med totalt 600 000
SEK under 2011-2013, d.v.s. 200 000 sek per år i tre år,

att

300 000 SEK av Sundsvalls kommuns medfinansiering erhålls
genom bidrag från Länsstyrelsen Västernorrland, samt

att

resterande medel 300 000 SEK under 2011 – 2013, d.v.s.
100 000 SEK per år i tre år finansieras inom ramen för beslutade
medel till Sundsvallsregionsarbetet från anslaget för
näringslivsutveckling, markandsföring och turism.

Bakgrund
Deltagande som fullvärdig partner i och medfinansiering av ett
kommande Interregprojekt kring utvecklingen av ”Bothnian Green
Logistic Corridor”.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 61
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-17
• Projektplan The Bothnian Corridor 2011-02-16 ver 2.1
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2010-00694

§ 164 Handelsstrategi för Sundsvalls kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta förslaget till handelsstrategi daterat 2011-02-11,

att

att handelsstrategin ska utgöra en del av den kommande hållbara
tillväxtstrategin.

Bakgrund
Grundläggande för uppdraget har varit att handelsstrategin är en del av
den hållbara tillväxtstrategi som för närvarande utarbetas. Handelsstrategin fokuserar därför på de delar av handeln som gör Sundsvall
unikt och skapar mer omsättning/arbetstillfällen/skatteintäkter än vad
som motiveras av Sundsvalls egen befolkning.
Överläggning
Kim G Ottosson (V) saknar jämställdhetsperspektivet i handelsstrategin. Ordföranden föreslår att det noteras till protokollet.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 62
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-11 inkl. bilagor
• Förslag till handelsstrategi 2011-02-11
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

47

KS-2011-00060

§ 165 Investeringsmedel för åtgärder i kommunhuset - objekt 13301
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till service och teknik att upphandla och genomföra
föreslagna åtgärder,

att

finansiera åtgärderna med 8 Mkr ur kommunstyrelsens
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2011,

att

ge attesträtt till Clarence Jonsson för beslutade medel gällande
objekt 13301, samt

att

delegera beslutsrätten till direktören för service och teknik, vid
behov av fördelning av medel mellan tak- och installationsåtgärderna.

Bakgrund
Det föreligger ett stort behov av reinvesteringar för Sundsvalls
kommunhus. I kommunstyrelsens investeringsmedel för förvaltningsfastigheter för 2010 fanns 8 Mkr avsatta för reinvesteringar i
kommunhuset.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 63
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-25
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2011-00209

§ 166 Hyresavtal för Stenstaden Visitors Centre i
Stadshuset
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal med Stadshuset i Sundsvall AB för Sundsvalls kommuns verksamhet
enligt avtal 2011-03-14.

Bakgrund
Stadshuset i Sundsvall AB är ett bolag som ägs gemensamt av Sundsvalls kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten AB. Ägande
regleras i ett aktieägaravtal. Avtalet reglerar partnernas mellanhavanden i fråga om ägandet av bolaget samt utvecklingen och förvaltningen
av fastigheten stadshuset. Sundsvalls kommuns syfte med aktieägandet
är bl.a. att tillse att de historiska och kulturella värdena i fastigheten
bevaras och utvecklas.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 64
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-18 med bilagor
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2011-00210

§ 167 Hyresavtal för Sundsvalls kommuns
verksamhet i Stadshuset
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal med Stadshuset i Sundsvall AB för Sundsvalls kommuns verksamhet i
stadshusets entrévåning enligt avtal 2011-03-14.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att teckna hyresavtal med Stadshuset AB avseende Sundsvalls
kommuns verksamhet bedriven i SBR i stadshusets entrévåning.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2011-03-01 § 65
• Koncernstaben skrivelse 2011-02-18 med bilagor
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2011-00157

§ 168 Beslut om samråd, fördjupad översiktsplan
resecentrum och järnvägen genom Sundsvall
med miljökonsekvensbeskrivning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna planförslagets justerade områdesavgränsning, daterat
2011-03-04,

att

sända förslag till fördjupad översiktsplan för resecentrum och
järnvägen genom Sundsvall med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, daterat 2011-03-04, på samrådsremiss, samt

att

remisstiden sätts från 23 mars till den 23 maj 2011.

Bakgrund
Den fördjupade översiktsplanen syftar till att redovisa markanvändning
i anslutning till järnvägen genom staden, ett nytt centralt resecentrum
och en regional station i anslutning till Mittuniversitetet och den tänkta
Västra Länken. Planen visar hur omgivande stadskvarter integreras och
påverkas av föreslagna åtgärder. Planen hanterar såväl dagens järnväg
som en framtida nedsänkt järnväg.
Överläggning
Efter ärendets behandling i plan- och utvecklingsutskottet har det visat
sig att remisstiden behöver justeras med hänsyn till den administrativa
tid som beräknas åtgå inför utskicket.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-03-01 § 18
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-11
• Fördjupad översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning
Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall, 2011-03-04
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2011-00174

§ 169 Beslut om samråd fördjupad översiktsplan
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
för Alnö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

sända förslag till fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Alnö, daterad 2011-02-03, på samrådsremiss samt,

att

remisstiden 4 april-31 maj 2011 ska gälla.

Bakgrund
En samrådshandling till en fördjupning av översiktsplanen för Alnö har
tagits fram av stadsbyggnadskontoret. Enligt direktiv för fördjupad
översiktsplan för Alnö som tagits fram 2009-04-14 ska planen fokusera
på ett antal övergripande frågeställningar. Dessa är bebyggelse, skolor,
trafik, Alnöbron, vatten och avlopp samt områden för natur, kultur,
rekreation och friluftsliv. Planen föreslås skickas ut för samråd under
perioden 4 april – 31 maj 2011.
Överläggning
João Pinheiro (S) önskar att ärendet kompletteras med uppgifter om
vad som anses vara hållbar utveckling för Alnö när det gäller befolkningstillväxt och bostadspolitiska åtgärder ur ett segregationsperspektiv.
Kim G Ottosson (V) ställer sig bakom João Pinheiros yttrande.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-03-01 § 19
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-21
• Översiktsplan Sundsvalls kommun Fördjupning för Alnö,
samrådsförslag
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

52

KS-2010-00501

§ 170 Lokalstrategi för arenor i Sundsvalls
kommun - förlängd tidsfrist
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

förlänga tiden för framtagande av förslag till lokalstrategi för
arenor i Sundsvall kommun,

att

lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun behandlas i
kommunfullmäktige senast i september 2011.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2010-10-25 § 835 beslutat att berörda förvaltningar under ledning av koncernstaben återkommer med förslag till
lokalstrategi för arenor i Sundsvalls kommun och att denna strategi ska
avvakta beslut från ”Varumärket Sundsvall” och ”Strategi för hållbar
tillväxt”. Förslaget för lokalstrategi ska behandlas i kommunfullmäktige senast mars 2011. På grund av att ”varumärket Sundsvall” är
återremitterat och ”Strategi för hållbar tillväxt” inte är antagen av
kommunfullmäktige behöver ärendet förlängas i tiden. Därtill är efterfrågat underlag inte färdigställt från förvaltningarna.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-03-01 § 20
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-15
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-25 § 835
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2010-00500

§ 171 Uppföljning av plan för verksamhetsövergång Sundsvall Arena AB - förlängd tidsfrist
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

förlänga tiden för framtagande av förslag till plan för verksamhetsövergång Sundsvall Arena AB,

att

uppföljning av plan för verksamhetsövergång Sundsvall Arena
AB behandlas i kommunfullmäktige senast i september 2011.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2010-10-25 § 833 beslutat att uppföljning
över avslutad överflyttning av Sundsvall Arena AB:s verksamhet ska
redovisas till kommunfullmäktige senast 2011-03-31. Denna uppföljning är inte färdigställd vilket medför att det behövs mer tid för att uppföljningen ska kunna färdigställas.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2011-03-01 § 21
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-15
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-25 § 833
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2010-00693

§ 172 Reglemente för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa reglemente för kommunstyrelsen enligt koncernstabens
förslag 2011-02-15.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att service- och tekniknämnden ska
upphöra, och att vissa av nämndens uppgifter ska övertas av kommunstyrelsen. I och med detta måste kommunstyrelsens reglemente ändras.
Överläggning
Stadsjurist Ann-Sofi Holmquist redogör kort för ärendet.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-03-03 § 27
• Koncernstabens skrivelse 2011-01-15
• Förslag till ny lydelse av reglemente för kommunstyrelsen,
daterad 2011-02-15
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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2011-03-14
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KS-2011-00175

§ 173 Delegation av kommunstyrelsens
beslutanderätt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen enligt
koncernstabens förslag 2011-02-01 förutom den del som avser
Personalfrågor där kommunstyrelsen utgör nämnd,

att

upphäva tidigare fastställd delegationsordning,

att

delegationsordningen ska utvärderas under hösten 2011 för
eventuell revidering under första kvartalet 2012,

att

uppdra till koncernstaben att till kommunstyrelsens sammanträde i maj återkomma gällande den del av delegationsordningen
som avser Personalfrågor där kommunstyrelsen utgör nämnd,

att

villkora denna med kommunfullmäktiges beslut om reglemente
för kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver anpassas till de förändringar som skett avseende nämndens ansvarsområde. Koncernstaben har upprättat ett förslag till ny delegationsordning.
Överläggning
Stadsjurist Ann-Sofi Holmquist redogör kort för ärendet och meddelar
att det har framkommit oklarheter rörande omorganisationen vilket gör
att delen ”Personalfrågor där kommunstyrelsen utgör nämnd” bör lyftas
ut i avvaktan på revidering av delegationsordningen.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2011-03-03 § 28
• Koncernstabens skrivelse 2011-02-15
• PM - Förslag till delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt,
daterad 2011-02-09
––––
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2011-00269

§ 174 Val av ledamot och ersättare till Leader
Mittlands styrelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

som representanter för Sundsvalls kommun i Leader Mittlands
styrelse utse Mats Mehlin (C) som ledamot och Ulla Norgren
(FP) som ersättare.

Bakgrund
Leader Mittland Ideell förening arbetar för landsbygdsutveckling i
Bräcke, Ånge och Sundsvall. Föreningen har nu kallat till årsmöte och i
samband med detta bett om nomineringar till styrelsen.
Beslutsunderlag
• Leader Mittlands skrivelse 2011-03-02 med bilaga
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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§ 175 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:
• 4 st beslut om pension som fattats under perioden den 26
januari – 25 februari 2011, nr 1 - 4 (KS-2011-00017).

––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14
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KS-2011-00017

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

att

Ärenden
• Styrelseprotokoll:
o Mitthem den 28 januari 2011
o Stadsbacken AB den 23 februari 2011
o Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU)
den 27 januari 2011
o Sundsvall Parkera den 27 januari 2011
o AB Stuvaren i Sundsvall (Parkera)
•

Presidiekonferensens protokoll den 25 februari 2011

•

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-02-16 § 28 Svar på
revisionsrapport – granskning av leverantörsfakturor (KS-2010-000632,
SBN-2010-01242)

•

Lantmäterinämndens protokoll 2011-02-16 § 5 Svar på
revisionsrapport – granskning av leverantörsfakturor (KS-2010-00633,
LMN-2011-00014)

•

Koncernstabens PM 2011-02-15 om gåva till Sundsvalls kommun
(KS-2011-00112)

•

Överenskommelse mellan Sundsvalls närpolisområde och
Sundsvalls kommun kring det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet (KS-2011-00226)

•

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

––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

59

KS-2011-00281

§ 177 Val av ledamöter till Folkhälsorådet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Sverker Ottosson (MP), Hans Brynielsson (KD) och Lena
Österlund (S) som ledamöter i Folkhälsorådet,

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2006-04-26 § 658 om att inrätta ett
Folkhälsoråd i Sundsvall. Rådet är underställt kommunstyrelsen och är
rådgivande i frågor som rör folkhälsan.
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

