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Tid Kl. 14.00–15.30 
Ajournering Kl. 15.00–15.10 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande 

ersättare 
Tjänstgör 
paragraf 

Peder Björk (S), ordförande X ej § 92 p.g.a. jäv Niklas Säwén (S) § 92 
Bodil Hansson (S), v ordf X §§ 76–96 ordf § 92 Niklas Säwén (S) §§ 97–106 
João Pinheiro (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Christiane Rüdiger (V) - Hans Zetterkvist (V) §§ 76–106 
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) X   
Jörgen Berglund (M) X   
Alicja Kapica (M) - Linda Strandfjäll (M) §§ 76–106 
Stefan Falk (L) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X § 92 §§ 97–106  
Lisa Lööf (S) X   
Leif Nilsson (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X §§ 76–106  
Isabelle Mixter (V) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Linda Strandfjäll (M) X §§ 76–106  
Habib Effati (M) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Johanna Thurdin (MP) X   
Sören Ödmark (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   
    
    
    
 
 

   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande 

   

Åsa Bellander kommundirektör  
Sandra West ekonom § 77 
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 77 
Johan Ström kommunjurist  
Hans Wreber kanslichef § 78 
Göran Bodén upphandlingschef § 78 
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Johan Klockar Öhrnell processamordnare/utredare §§ 76–96 
Albin Öhrnell praktikant §§ 76–96 

 
 
Protokollet omfattar §§ 76-106 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande §§ 76–91, §§ 93–106 

Bodil Hansson 
Ordförande § 92 

 
 
 
Martin Klausen 
Justerare 

 
 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2018-04-09 2018-04-11 2018-04-12 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2018-05-04 2018-04-12 – 2018-05-03 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Martin Klausen med Jörgen Berglund som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 76  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2018-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges 
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella 
frågor. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander 
bland annat om:  
 

• De mätningar i kommunikationsmognad Mittuniversitetet 
under hösten har genomfört genom sitt metodverktyg ”Kix 
Kommunikationsindex”. Sundsvalls kommun har varit en av 
deltagarna och resultatet visar att kommunen ligger i det näst 
högsta intervallet. 

• Den första överenskommelsen om införande av e-arkiv är nu 
tecknat, detta med Sundsvall Energi AB.  

• Under mars 2018 bjöd företagskoordinator Marianne Leek in 
företagare till ett möte med Arbetskonsulenter unga samt 
Arbetsförmedlingens representanter på Arbetsmarknadstorget 
för samtal om ungas väg ut i arbetslivet. 

• Himlabadet har vunnit omröstningen till Stora 
Barnsemesterpriset 2018 i kategorin Sveriges bästa 
äventyrsbad.  

• Omarbetet med Synpunkt Sundsvall, bland annat har den nu 
blivit en del av Sundsvalls kommuns e-tjänster på 
sundsvall.se.  

• Information kring kriterier till ansökan för årets stadskärna 
går att hitta på www.svenskastadskarnor.se.  

 
_ _ _ _ 
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§ 77  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2018-00117) 
 

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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§ 78  Återrapportering om rutiner för 
delegationsbeslut 
(KS-2018-00345) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-12 § 74 fick 
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att återkomma vid 
kommunstyrelsens sammanträde i april med en rapportering gällande 
rutiner för redovisning av delegationsbeslut. 
 
Kanslichef Hans Wreber inleder med att informera 
kommunstyrelsens ledamöter om kommunstyrelsens 
delegationsordning och de rutiner som finns för rapportering av 
delegationsbeslut. 
 
Vidare informerar upphandlingschef Göran Bodén om hur 
koncernsamordnade upphandlingar styrs via kommunstyrelsens 
delegationsordning. Han redogör också för upphandlingsenhetens 
rutiner vid redovisning av delegationsbeslut och det fortsatta arbetet 
med dessa rutiner.    
 
_ _ _ _ 
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§ 79  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2018-00014) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 80  Val av representanter till referensgrupp för 
Sundsvall 400 år 2021 
(KS-2018-00324-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att referensgruppen för projektet Sundsvall 400 år 2021utgörs av en 
förtroendevald från respektive parti som representeras i 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktiges ordförande. Vardera 
parti utser själva en förtroendevald och rapporterar in detta till 
koncernstabens kansli. Rekommendationen är att representanterna 
som utses sitter i kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-26 § 26 beslutades 
det att projektet Sundsvall 400 år 2021 ska genomföras. Den 23 
augusti 2021 fyller Sundsvall 400 år. Detta vill Sundsvalls kommun 
uppmärksamma och fira genom att erbjuda invånarna extra många 
upplevelser och aktiviteter 
 
Som ett led i arbetet uppdrog kommunfullmäktige 2018-02-26 § 26 
till kommunstyrelsen ”att utse representanter till att vara med i en 
referensgrupp till projektet”. Kommunstyrelsen ska nu utse dessa 
representanter. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på följande förslag:  
 

att referensgruppen för projektet Sundsvall 400 år 
2021utgörs av en förtroendevald från respektive parti som 
representeras i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktiges 
ordförande. Vardera parti utser själva en förtroendevald och 
rapporterar in detta till koncernstabens kansli. 
Representanterna som utses ska sitta i kommunstyrelsen. 

 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i ordförandens yrkande men att 
sista meningen i attsatsen får följande lydelse:  
 

Rekommendationen är att representanterna som utses sitter i 
kommunstyrelsen. 
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Martin Klausen (SD) instämmer i ordförandens yrkande. 
 
Ordföranden och Martin Klausen (SD) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) ändringsyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
hans eget med Liza-Maria Norlins (KD) ändringsyrkande. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00324-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 81  Rapport och utvärdering av internkontroll 
2017 för Medelpads räddningstjänstförbund 
 (KS-2018-00166-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande rapport och utvärdering av Medelpads 
Räddningstjänstförbunds arbete med intern kontroll för 2017, samt  
 
att beslutet, rapporten och utvärderingen överlämnas till kommunens 
revisorer samt till Medelpads Räddningstjänstförbund.  
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att notera föreliggande rapport och utvärdering.  
 

Ärendet 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom 
sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt.  
 
Enligt kommunallagen ska tillämpliga delar även gälla 
kommunalförbund.  
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av 
att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall också 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. 
Kommunen och räddningstjänstförbundet har omfattande uppföljningar 
som månads-och tertialredovisningar, som är en del i internkontrollen. 
En annan del är tillsynen och regelverket kring kontrollplanerna.  
 
Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) har under 2017 arbetat med 
fyra områden som fanns på den beslutade planen. 
Räddningstjänstförbundet har i beslut uttalat att arbetet med den interna 
kontrollen för 2017 varit tillfredsställande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-03-20 - § 18 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00166-2 
• Medelpads räddningstjänstförbund Protokollsutdrag 2018-02-09 

§ 7 
• Förslag till beslut om årsredovisning av internkontroll för 2017 
• Rapportering internkontrollplan 2017 
• Självdeklaration 2017 internkontroll 
• Rapport internkontroll 2017 inköpsrutiner 
• Rapport internkontroll 2017 skolundervisning 
• Rapport internkontroll 2017 skolundervisning bilaga 
• Rapport internkontroll 2017 systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Rapport internkontroll 2017 faktureringsrutiner 
• Rapport internkontroll 2017 faktureringsrutiner bilaga 
 
_ _ _ _ 
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§ 82  Utvärdering av kommunens samlade 
system för intern kontroll 2017, Norra Kajens 
bolag 
 (KS-2018-00215-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapportering och utvärdering av kommunens samlade 
system för intern kontroll 2017 för Norra Kajen Exploatering AB 
med dotterbolag, samt 
 
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att notera rapporten. 

Ärendet 
Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag, har överlämnat 
uppföljning av internkontrollplan för 2017. Till rapporten bifogas en 
självdeklaration som visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att 
säkerställa den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-03-20 - § 17 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00215-1 
• kommunens samlade system för intern kontroll 2017, Norra 

Kajens bolag 
• Internkontrollgranskning 2017 enligt plan 2015 
• Självdeklaration 2017 version 4.0 - 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 83  Årsredovisning 2017 för Stadsbacken AB 
(KS-2018-00064-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolagen i Stadsbackenkoncernen har bedrivit sin verksamhet 
inom de kommunala befogenheterna och i enlighet med de 
kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämma i Stadsbacken AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 

Ärendet 
Styrelen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2017 
till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00064-4 
• Årsredovisning 2017 
• Årsredovisning 2017-Stadsbackenkoncernen 
• Granskningsrapport 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 15 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 84  Årsredovisning 2017 för Norra Kajen 
Exploatering AB 
(KS-2018-00080-1) 
 

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

- fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen 

- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00080-1 
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen Exploatering AB 
• Norra Kajen slutrevision - rapportering 2017-12-31 
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen Exploatering AB 
• Granskningsredogörelse 2017 Norra Kajen Exploatering AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 85  Årsredovisning 2017 för Norra Kajen kvarter 
11 AB 
(KS-2018-00081-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 11 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 11 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00081-1 
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen kv 11 AB 
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen kvarter 11 
 
_ _ _ _ 
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§ 86  Årsredovisning 2017 för Norra Kajen 
Utveckling AB 
(KS-2018-00082-1) 
 

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

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat 
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00082-1 
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen Utveckling AB 
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen Utveckling AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 87  Årsredovisning 2017 för Norra Kajen 
Holding AB 
(KS-2018-00083-1) 
 

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

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning 
för 2017 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00083-1 
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen Holding AB 
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen Holding AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 88  Årsredovisning 2017 för Norra Kajen kvarter 
3 AB 
(KS-2018-00084-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00084-1 
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen kv 3 AB 
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen kvarter 3 
 
_ _ _ _ 
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§ 89  Årsredovisning 2017 för Norra Kajen kvarter 
8 AB 
(KS-2018-00086-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 8 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 8 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00086-1 
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen kv 8 AB 
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen kvarter 8 
 
_ _ _ _ 
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§ 90  Årsredovisning 2017 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 
(KS-2018-00090-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 
Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2017 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund. 

Ärendet 
Direktionen för Medelpads räddningstjänstförbund har överlämnat sin 
årsredovisning 2017 till medlemskommunerna. Förbundets revisorer har 
överlämnat sin revisonsberättelse. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00090-2 
• Årsredovisning 2017 Medelpads Räddningstjänstförbund 
• Revisionsberättelse 2017 Medelpads Räddningstjänstförbund 
 
_ _ _ _ 
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§ 91  Årsredovisning 2017 för Biogas 
Mellannorrland AB 
(KS-2018-00099-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunens ombud på bolagsstämman i Biogas Mellannorrland AB  
följer revisorns förslag och 
 

- disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 
samt  

- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 

Ärendet 
Biogas Mellannorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2017 till 
Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en 
revisonsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00099-2 
• Årsredovisning 2017 för Biogas Mellannorrland AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 92  Årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015 
AB 
(KS-2018-00100-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud på bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 AB 
följer revisorns förslag och 
 

- behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 
samt 

- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

Ärendet 
Ostkustbanan 2015 AB har överlämnat årsredovisning för 2017 till 
Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har överlämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en 
granskningsrapport. 

Jäv 
Peder Björk (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00100-1 
• Årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015 AB_inkl 

revisionsberättelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 93  Förbundsordning och samarbetsavtal mm 
avseende Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 
 (KS-2016-00756-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,  

att anta förslaget 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.  

att anta förslaget 180220 Reglemente för förbundsdirektionen, 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län,  

att anta förslaget 180220 Reglemente för revisorerna, 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län, samt  
 
att ovanstående styrdokument gäller från och med 1 juli 2018 under 
förutsättning att samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta dem.  

Ärendet 
Den 26 september 2016 (§185) beslutade kommunfullmäktige i 
Sundsvall att säga upp förbundsordningen och samarbetsavtalet för 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län. Samtliga medlemmar fattade likartade beslut. Detta ärende 
omfattar förslag till reviderade styrdokument för den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. 

Deltagande i beslut 
Angel Villaverde (MP) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte vid dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-03-13 - § 26 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00756-7  
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• 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

• 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

• 180220 Reglemente för förbundsdirektionen 
• 180220 Reglemente för revisorerna 
• 180220 PM- beskrivning av process och underlag för jämförelse  
• 170619 Direktiv för översyn av styrdokumenten för 

kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten 
 
_ _ _ _ 
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§ 94  Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland läns 
förslag till reviderad förbundsordning och 
reglemente, mm. Framtaget p g a 
revisionsanmärkningar 2013 och senare. Ersätter 
av kommunalförbundet tidigare tillbakadraget 
förslag 2015 
(KS-2016-00821-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet avslutas. 

Ärendet 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län har skickat förslag till förändrad förbundsordning, ändrat 
reglemente för kommunalförbundet samt förslag till ändrat 
reglemente för revisorerna. Förbundsdirektionen har fastställt 
förändringarna och har överlämnat förslagen till medlemmarna för 
godkännande.  

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att ärendet avslutas. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut 
vilket är att ärendet avslutas. Detta blir också kommunstyrelsens 
förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 89 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-02-14 - § 14 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00821-2 
• Missiv medlemmarna 
• Revidering av förbundsordning 
• Revidering av reglemente 
• Revidering av reglemente för revisorerna 
• Granskning av KTM ansvarsutövande och intern kontroll 
• Granskning av KTM bokslut och årsredovisning 2015 
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• Koncernstabens PM "Genomgång av ändringar i 
förbundsordningen och övriga förslag", daterad 2015-04-22 

• Ny förbundsordning och nya reglementen för 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-06-08 §282 
 
_ _ _ _ 
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§ 95  MRP uppdrag, bättre och tillgängligare 
kollektivtrafik, subventionerat kort 0-19 år samt 
sänkt nattaxa 
 (KS-2015-00405-17) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att följa och till 
kommunstyrelsen rapportera utvecklingen till följd av genomförandet 
vad avser resande, kostnader och intäkter, samt 
 
att uppföljning av införandet redovisas till infrastruktur- och 
serviceutskottet i november 2018 och februari 2019. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att ett 30 dagars rabatterat kort för barn upp till och med 19 år ska 
införas (barnkort Sundsvall), 
 
att kortet skall gälla i upphandlad busstrafik inom kommunens 
gränser för alla som uppfyller åldervillkoret, 
 
att priset per månad från och med införandet av kortet sätts till 100 
kronor, 
 
att såväl barnkort Sundsvall som seniorkort Sundsvall ska vara 
personliga, 
 
att kortpriset kommande år får justeras utifrån allmän 
kostnadsutveckling precis som för övriga biljetter och kort från 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län, 
 
att hemställa till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län om införande av barnkort Sundsvall under juni 
2018 utifrån ovanstående regelverk, 
 
att notera att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorlands län i sin långtidsplan och budget redan har beslut om 
att arbeta med införande av ett rabatterat 30-dagars kort- för barn till 
och med 19 år i Sundsvall, 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
att notera att åtgärden sänkt nattaxa till samma pris som dagtid är 
genomförd av den regionala kollektivtrafikmyndigheten genom 
beslut i förbundsdirektionen om nytt produktutbud 2016, 
 
att finansiering år 2018 sker inom anslaget för kollektivtrafiken, 
 
att finansiering från 2019 och framåt om 12 miljoner kronor per år 
får beaktas i partiernas arbete med MRP-processen, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att slutföra uppdraget och planera 
former för genomförande tillsammans med Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Ärendet 
Ärendet handlar om att utifrån MRP uppdrag införa ett rabatterat kort 
för barn- och ungdomar upp till och med 19 år. Den biljettkategori 
som hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten anges som 
barn. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-03-20 - § 20 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2015-00405-17 
• PM beräkning 2018-01-23 
• Underlag Sundsvall 
• Subventionerat periodkort 0-19 år Sundsvall, 2018-01-15 
• Input Nobina angående incitament Sundsvall, 2018-01-12 
 
_ _ _ _ 
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§ 96  Översyn av ansvarsområdena för barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, och 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 
och integration (NAVI) 
 (KS-2016-00660-12) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en avveckling av 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration från 
och med 1/1 - 2020 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda inrättandet av en nämnd 
med ansvar för individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsfrågor, 
integrationsfrågor och vuxenutbildning från och med 1/1 - 2020 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett ombildande av 
nuvarande socialnämnd till en nämnd med ansvar för äldreomsorg, 
stöd och omsorg samt hälso- och sjukvård från och med 1/1 – 2020 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att som ett första steg utreda 
inrättandet av ett gemensamt utskott mellan barn- och 
utbildningsnämnden och den nya nämnden med ansvar för 
gymnasieskolan, vuxenutbildning och SFI 
 
att i det fall ett gemensamt utskott inrättas från och med 1/1 – 2020 
genomföra en utvärdering inför mandatperioden 2022-2026 för att 
undersöka om ansvaret för gymnasieskolan ska flyttas från barn- och 
utbildningsnämnden till nämnden med ansvar för individ- och 
familjeomsorgen, arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor och 
vuxenutbildning 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda nödvändiga förändringar 
i förvaltningsorganisationen för att anpassa sig till den nya politiska 
organisationen 
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att särskilt titta på följande frågor i kommande utredningar; 
 

• Vilka nya stuprör riskerar uppstå i de nya förvaltningarna och 
nämnderna och hur kan de komma att undvikas, till exempel 
inom ramen för MRP-arbetet 

• Vilka effekter har den nya socialtjänstlag som just nu arbetas 
fram på kommunernas möjligheter att organisera sin 
socialtjänst 

• Hur påverkas de enskilda individerna som får stöd av individ- 
och familjeomsorgen av organisationsförändringen 

• Belys konsekvenserna av att ge kommunstyrelsen 
budgetansvar för försörjningsstödet 

• Belys hur medarbetarna påverkas av de föreslagna 
organisationsförändringarna 

• Tydliggör hur den nya nämndsorganisationen bidrar till att 
skapa en tydligare arbetslinje 

• Belys hur kostnadskontrollen ska kunna förbättras genom den 
nya nämnds- och förvaltningsorganisationen 

• Belys hur stuprör inom integrationsfrågorna kan komma att 
undvikas i den nya nämndsorganisationen 

 
att ge den politiska styrgruppen i uppdrag att återkomma med förslag 
på namn för den nya nämnden samt den ombildade socialnämnden 
 
att utredningarna ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
2018-09-30 
 
att en politisk styrgrupp med en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige leder den kommande utredningsprocessen 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan 
 
att vid dagens möte utse följande representanter till den politisk 
styrgruppen: 
 
Bodil Hansson (S), ordförande 
Niklas Säwén (S) 
Linnéa Kjellman (C) 
Liza-Maria Norlin (KD) 
Stefan Falk (L) 
Johanna Thurdin (Mp) 
Alicja Kapica (M) 
Martin Klausen (SD) 
Hans Zetterkvist (V) 
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Ärendet 
Ärendet gäller översyn av socialnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens, och nämnden för vuxenutbildning, 
arbetsmarknad och integrations ansvarsområden. Översynen har 
genomförts utifrån Sundsvalls kommuns projektmodell och resulterat 
i en projektslutrapport som har remitterats till de politiska partierna 
samt barn- och utbildningsnämnden, miljönämnden, nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt socialnämnden. 
I detta ärende redovisas projektets förslag utifrån uppdraget, 
remittenternas synpunkter samt övervägande och förslag till beslut. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till följande förslag: 
 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en avveckling av 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
från och med 1/1 - 2020 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda inrättandet av en 
nämnd med ansvar för individ- och familjeomsorgen, 
arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor och 
vuxenutbildning från och med 1/1 - 2020 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett ombildande 
av nuvarande socialnämnd till en nämnd med ansvar för 
äldreomsorg, stöd och omsorg samt hälso- och sjukvård från 
och med 1/1 – 2020 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att som ett första steg 
utreda inrättandet av ett gemensamt utskott mellan barn- och 
utbildningsnämnden och den nya nämnden med ansvar för 
gymnasieskolan, vuxenutbildning och SFI 

 
att i det fall ett gemensamt utskott inrättas från och med 1/1 – 
2020 genomföra en utvärdering inför mandatperioden 2022-
2026 för att undersöka om ansvaret för gymnasieskolan ska 
flyttas från barn- och utbildningsnämnden till nämnden med 
ansvar för individ- och familjeomsorgen, 
arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor och 
vuxenutbildning 
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda nödvändiga 
förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa sig 
till den nya politiska organisationen 

 
att särskilt titta på följande frågor i kommande utredningar; 

 
• Vilka nya stuprör riskerar uppstå i de nya 

förvaltningarna och nämnderna och hur kan de 
komma att undvikas, till exempel inom ramen för 
MRP-arbetet 

• Vilka effekter har den nya socialtjänstlag som just nu 
arbetas fram på kommunernas möjligheter att 
organisera sin socialtjänst 

• Hur påverkas de enskilda individerna som får stöd av 
individ- och familjeomsorgen av 
organisationsförändringen 

• Belys konsekvenserna av att ge kommunstyrelsen 
budgetansvar för försörjningsstödet 

• Belys hur medarbetarna påverkas av de föreslagna 
organisationsförändringarna 

• Tydliggör hur den nya nämndsorganisationen bidrar 
till att skapa en tydligare arbetslinje 

• Belys hur kostnadskontrollen ska kunna förbättras 
genom den nya nämnds- och 
förvaltningsorganisationen 

• Belys hur stuprör inom integrationsfrågorna kan 
komma att undvikas i den nya nämndsorganisationen 

 
att ge den politiska styrgruppen i uppdrag att återkomma med 
förslag på namn för den nya nämnden samt den ombildade 
socialnämnden 

 
att utredningarna ska återrapporteras till kommunfullmäktige 
senast 2018-09-30 

 
att en politisk styrgrupp med en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige leder den kommande 
utredningsprocessen 
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Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan 
 

att vid dagens möte utse följande representanter till den 
politisk styrgruppen: 

 
Bodil Hansson (S), ordförande 
Niklas Säwén (S) 
Linnéa Kjellman (C) 
Liza-Maria Norlin (KD) 
Stefan Falk (L) 
Johanna Thurdin (Mp) 
Alicja Kapica (M) 
Martin Klausen (SD) 
Hans Zetterkvist (V) 

 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till ärendet. 
 
Angel Villaverde (MP) och Martin Klausen (SD) instämmer i Bodil 
Hanssons yrkande.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hansson (S) med fleras förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) 
avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil Hansson (S) med fleras 
förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-03-20 - § 17 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00660-12 
• Projektslutrapport översyn av nämnder ver 1.0 
• Projektdirektiv Översyn av ansvarsområden för nämnder 
• Projektplan Översyn av ansvarsområden för nämnder 
• Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-31 § 17 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Yttrande avseende översyn ansvarsområden från skoldirektör 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

2018-02-28 § 15 
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• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integrations skrivelse 

• Miljönämnden 2018-02-14 § 1 
• Miljökontorets skrivelse 
• Socialnämnden 2018-02-21 § 28 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Centerpartiets yttrande 
• Kristdemokraternas yttrande 
• Liberalernas yttrande 
• Miljöpartiet de Grönas yttrande 
• Moderaternas yttrande 
• Socialdemokraternas yttrande 
• Vänsterpartiets yttrande 
• Remiss - nämndöversyn 
• Kommunfullmäktige protokoll 2016-10-31 § 215 
• Ordförandeförslag om översyn av ansvarsområdena för barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden, och nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning, och integration (NAVI) 

 
_ _ _ _ 
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§ 97  Sundsvalls kommuns svar på 
vattenmyndigheternas samråd 
 (KS-2017-00843-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande gällande 
Åtgärdsprogram 2018-2021 och miljökvalitetsnormer daterat 2018-
02-27 samt att översända yttrandet till Vattenmyndigheten för 
Bottenvikens vattendistrikt, samt 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande gällande 
Arbetsprogram med tidplan för Bottenhavets vattendistrikt daterat 
2018-02-26 samt att översända yttrande till Vattenmyndigheten för 
Bottenhavets vattendistrikt. 

Ärendet 
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under 1 november 
2017 till 30 april 2018, samrådet innefattar två delsamråd;  
 

1. Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 och 
miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten 
och PFAS i grundvatten, samt reviderade 
miljökvalitetsnormer för koppar och zink i ytvatten. 

 
2. Arbetsprogram med tidplan i Bottenhavets vattendistrikt inför 

arbetet med förvaltningsplan 2021-2027.  
 
Ärendet har beretts i dialog med Miljökontoret, Mittsverige vatten 
och avfall samt Stadsbyggnadskontoret. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-03-20 - § 16 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00843-6 
• Yttrande åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
• Yttrande Arbetsprogram med tidplan Bottenhavets vattendistrikt 
_ _ _ _
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§ 98  Kompletteringsbudget 2018 
 (KS-2018-00210-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Kompletteringsbudget 2018 enligt föreliggande förslag 
daterat 2018-03-15. 

Ärendet 
Kompletteringsbudgeten 2018 omfattar finansiering av tidigare 
beslutade anslag som innebär ökade driftskostnader med 17,975 
mnkr. Finansieringen av dessa anslag föreslås ske genom 
ianspråktagande av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov på 5 mnkr samt 12,975 mnkr genom minskade ramar inom 
kommunstyrelsens kommun-gemensamma verksamheter. Förslaget 
innebär att budgeterad resultatnivå på 88,125 mnkr 2018 kan 
bibehållas. De olika anslagen redovisas nedan under punkt 1 och 
finansiering under punkt 2. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-03-20 - § 16 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00210-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 99  Finansiering och fortsatt arbete med bilden 
av norra Sverige 
 (KS-2018-00049-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fortsätta arbetet med att förstärka bilden av norra Sverige under 
fyraårsperioden 2018-2021,  

 
att medfinansiering sker under förutsättning att övrig finansiering 
sker enligt plan, 
 
att medfinansiera projektet Bilden av norra Sverige med 150 000 
kronor per år under perioden 2018 – 2021, totalt 600 000 kronor 
under fyra år, 
 
att finansieringen år 2018, 150 000 kr, får belasta kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda behov,  
 
att finansieringen år 2019-2021, 150 000 kr årligen, arbetas in i Mål 
och resursplan för 2019-2020 med plan för 2021-2022, samt 
 
att representanternas arbets- och resekostnader för att delta vid 
aktiviteter och möten får finansieras inom kommunstyrelsens ram. 

Ärendet 
De politiska ledningarna för Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, 
Umeå, Skellefteå och Luleå har bedrivit ett kommunövergripande 
projekt för att utveckla bilden av norra Sverige. Denna skrivelse 
innehåller förslag till finansiering för fortsatt arbete under perioden 
2018-2021. 

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till följande förslag: 
 

att kommunen i första hand undersöker om inte befintliga 
samarbeten i Norrland, t.ex. på regionnivå kan anamma 
denna uppgift. 

  
att detta initiativet förankras i förväg och breddas till att 
omfatta fler kommuner i Norrland. 
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att organisationsformen ges tydlig ram och att tydliga mål 
sätts upp som är möjliga att följa upp. 

 
Vidare önskar han lämna en protokollsanteckning om hans förslag 
faller. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag till ärendet. 
 
Joao Pinheiro (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Jörgen Berglund (M) instämmer i Joao Pinheiros (S) yrkande 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels bifall 
utskottet, dels Angel Villaverdes (MP) förslag och dels Martin 
Klausens (SD) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Angel Villaverdes (MP) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Miljöpartiet är fundersamma kring detta initiativ.  Genom att vissa 
kommuner tar på sig denna roll, visserligen med goda intentioner, 
riskerar det skapa splittring och olust mellan glesare befolkade 
inlandskommuner och kommunerna i detta initiativ.” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-03-20 - § 15 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00049-1 
• En nyanserad bild av norra Sverige 
• Undersökning 2017 Bilden av Norra Sverige 
• Bakgrundmaterial: bilden av Norra Sverige 
_ _ _ _ 
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§ 100  Ombud för kommunstyrelsen enligt 
rättegångsbalken 
 (KS-2018-00147-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för 2018-01-01 till och med 2018-12-31 förordna kommunjurist 
Sandra Martinsson, kommunjurist Elin Lindström och kanslichef 
Hans Wreber, att var för sig, vara ombud för Sundsvalls kommun 
inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med behörighet som 
anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken, varvid utdrag av detta 
protokoll ska tjäna som fullmakt, samt 
 
att förordnandet omfattar rätt för ombudet att på kommunstyrelsens 
vägnar uppbära, ta emot och kvittera kommunstyrelsen tillkommande 
handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt att i övrigt vid alla 
tillfällen bevaka kommunens rätt inom kommunstyrelsens 
förvaltningsområde. 

Ärendet 
Enligt rättegångsbalkens regler får parts talan föras genom ombud. 
Kommunstyrelsens ombud behöver visa fullmakt för att styrka 
behörigheten att företräda kommunen vid domstolar och liknande 
inrättningar.  

Överläggning 
Sekretariatet meddelar att den första attsatsen behöver revideras till 
följd av ändrade förutsättningar i verksamhetens bemanning. 
Attsatsen får då följande lydelse: 
 
att för 2018-01-01 till och med 2018-12-31 förordna kommunjurist 
Sandra Martinsson, kommunjurist Elin Lindström och kanslichef 
Hans Wreber, att var för sig, vara ombud för Sundsvalls kommun 
inom kommunstyrelsens förvaltningsområde med behörighet som 
anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken, varvid utdrag av detta 
protokoll ska tjäna som fullmakt, samt 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
finans- och näringslivsutskottets förslag med ny lydelse av den första 
attsatsen meddelad vid dagens sammanträde.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-03-20 - § 19 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00147-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 101  Beslutsattestanter för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen verksamheter 
 (KS-2018-00183-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogad förteckningar över inköpsrätter och attestanter 
för 2018 avseende kommunstyrelsekontorets verksamhetsområde 
koncernstaben, enligt bilaga 1A, 2A, 3A och 4A, 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2018 avseende kommunstyrelsekontorets 
verksamhetsområde servicecenter, enligt bilaga 1B, 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2018 avseende kommunstyrelsekontorets 
verksamhetsområde Drakfastigheter, enligt bilaga 1C, samt 
 
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande 
förändringar under verksamhetsåret 2018 avseende 
kommunstyrelsekontorets verksamhetsområden. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut attestantförteckning för 2018. Beslut om 
beslutsattestanter och ersättare är ett årligt återkommande ärende. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-03-13 - § 27 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00183-1   
• Attesträtter koncernstaben 2018_1A 
• Attesträtter koncernstaben 2018_2A 
• Attesträtter koncernstaben 2018_3A 
• Attesträtter koncernstaben 2018_4A 
• Attesträtter servicecenter 2018_1B 
• Attesträtter Drakfastigheter 2018_1C 

 
_ _ _ _ 
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§ 102  Motion (KD) angående införande av 
kontaktpoliser 
 (KS-2017-00305-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion i vilken de förslår 
att Sundsvalls kommun ska ingå ett samverkansavtal med polisen för 
att införa kontaktpoliser i skolan. Kontaktpoliserna ska bidra till en 
tryggare skolmiljö och underlätta skolans kontakt med polisen för att 
främja förbyggande arbete, rådgivning och insatser.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att motionen ska anses vara 
besvarad.  
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut att avslå motionen. 
 
Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag till beslut att avslå motionen och 
dels Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag att anse motionen 
besvarad. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag att avslå motionen. 

Reservration 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M) och 
Linda Strandfjäll (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-03-20 - § 18 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00305-5 
• Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-31 § 8 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser 
 
_ _ _ _ 
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§ 103  Motion (SD) om att utreda tillgången till 
skolsköterskor 
 (KS-2017-00572-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Johnny Skalin (SD) som 
föreslår fullmäktige följande: 
 
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda hur 
tillgången till skolsköterskor ser ut i de kommunala grundskolorna, 
och om detta motsvarar kraven på tillgänglighet enligt skollagen 
(2010:800 2 kap 25§) och dess förarbeten, 
 
Att om någon eller några av kommunala skolor inte uppfyller 
skollagens krav på tillgänglighet till skolsköterska för eleverna, 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag på 
åtgärdsplan för detta, med därtill hörande kostnadskalkyl. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad.  
Vidare yrkar han på följande tilläggsattsats: 

 
att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att uppdra till 
barn- och utbildningsförvaltningen att på ett bättre sätt 
tydliggöra elevhälsans uppdrag och funktion för eleverna. 

 
Hans Forsberg (C) instämmer i Martin Klausens (SD) yrkande om att 
anse motionen vara besvarad.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsbergs (C) förslag om att anse motionen besvarad och dels Martin 
Klausens (SD) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsens beslutar enligt Hans Forsbergs (C) förslag att 
anse motionen besvarad. 
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Reservation  
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte vid dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-03-13 - § 28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00572-5  
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §117 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-08-21 
• Motion (SD) om att utreda tillgången till skolsköterskor, 

inlämnad 2017-06-26 
 
_ _ _ _ 
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§ 104  Motion (KD) angående förlängning av tiden 
för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov 
 (KS-2017-00815-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Hans Brynielsson (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående förlängning av tiden för tilläggsbelopp 
för elever med särskilda behov. Det här ärendet är ett svar på 
motionen. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-03-13 - § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00815-5  
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-01-31 § 16 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-11-30 
• Motion (KD) angående förlängning av tiden för tilläggsbelopp för 

elever med särskilda behov, inlämnad 2017-10-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 105  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 20 mars 2018: 
 
 § 10 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska 

planeringsförutsättningar för Mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 

 § 14 Månadsrapport februari 2018 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 13 mars 2018: 
 
 § 25 Översyn av utlokalisering av 

verksamheter inom intern service 
 

o Extrainsatt infrastruktur- och serviceutskott den 26 
mars 2018: 
 
 § 30 Upphandling – Entreprenadmaskintjänster 

och mindre markarbeten (UH-2018-168) 
 

• KS-2016-00857 Tilldelningsbeslut Juristtjänster UH-2016-
148 

• KS-2016-00920 Upphandling Reklambyråtjänster 
tilldelningsbeslut 
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• KS-2016-00985 finansiering av hårdvara  - Tilldelningsbeslut 
• KS-2017-00488 Delegationsbeslut utlämnande av handlingar 

2017-11-23 
• KS-2017-00866 Delegationsbeslut ägarombud för Inera AB 
• KS-2018-00127 Avtal - Hyreskontrakt Esplanaden 2 ersättnig 

för Navetbyggnaden 
• KS-2018-00194 Yttrande kameraövervakning Länsstyrelsen 

Gävleborg 
• KS-2018-00235 Delegationsbeslut yttrande detaljplan Gista 

5-46, lilla Havstoviken Alnö 
• KS-2018-00264 Fullmakt för försäkringsförmedlare 
• KS-2018-00269 Delegationsbeslut Inhyrning av 

utbildningslokaler för Sam-klang verksamhetsstöd 
• KS-2018-00276 Delegationsbeslut arbetsmiljöåtgärder 

Furubackens skola 
• KS-2018-00277 Delegationsbeslut verksamhetsanpassning 

Copernicus förskola 
• KS-2018-00300 Delegering av arbetsmiljöansvar till 

kommundirektören 
• KS-2018-00311 Delegationsbeslut revidering av 

tjänstekatalog administration 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 50 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 106  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
Styrelseprotokoll:  
 
o Elnät AB 2018-01-22 
o Midlanda Fastigheter AB 2018-01-25 
o Midlanda Fastigheter AB 2018-02-22 
o MittSverige Vatten & Avfall AB 2018-02-22—23 
o MittSverige Vatten AB 2018-01-31per capsulam 
o Ostkustbanan 2015 AB 2018-03-02 
o ServaNet AB 2018-01-25 
o SKIFU AB 2018-02-16 
o Sundsvall Vatten AB 2018-02-22—23 
o Ägarråd Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-10-06 

 
_ _ _ _ 
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