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Protokollet omfattar §§ 196-229 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 

 
 
 

 
 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2018-10-15 2018-10-17 2018-10-18 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2018-11-09 2018-10-18 – 2018-11-08 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Alicja Kapica med Angel Villaverde som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-15 6 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§ 196  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 
om följande: 
 

• Händelser och aktiviteter i Sundsvalls kommun under 
september månad, bland annat: årets ”Ungdomsfest” den 1 
september, Stenstansdagarna 14-15 september, dialogträffen 
den 20 september om kulturstrategi med temat ”Ett attraktivt 
och hållbart samhälle”, litteraturfestivalen 21-22 september 
på Kulturmagasinet, samt evenemanget ”Byggkalaset” som 
hölls den 28 september. 

 
• Kommande och aktuella händelser och aktiviteter i 

Sundsvalls kommun: Skönsmomodelldagarna 29-30 oktober, 
nystart för fyra utbildningar under hösten 2019, projektet 
”Konstnavet, samt aktuella byggprojekt.  

 
• Regeringen har avsatt medel för välfärdsteknik till den 

kommunala äldre‐ och funktionshinderomsorgen 
 

• Digitalisering: ny lag om webbtillgänglighet från och med 23 
september, en webb tillgänglig för alla. 

 
_ _ _ _ 
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§ 197  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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§ 198  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2018-00014) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  

Ärendet 
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att 
informera om aktuella händelser inom politiken. 

Överläggning 
Ordföranden ger styrelsen en redogörelse för det aktuella läget med 
Kubal och de eventuella sanktioner som kan komma att riktas mot 
företaget. Koncernstaben har fått i uppdrag att bevaka den kommande 
utvecklingen i frågan och förbereda sig på att hantera eventuella 
kommande behov av dialog och åtgärder. 
 
Detta är kommunstyrelsens sista sammanträde för denna 
mandatperiod, i och med detta vill ordföranden ge samtliga ledamöter 
och ersättare möjligheten att lämna in eventuella synpunkter för den 
gångna perioden. Synpunkterna kan skickas via mejl till ordföranden 
eller till kommunsekreterare Linda Löfvenius. En sammaställning 
kommer göras och lämnas över till den nya mandatperiodens 
kommunstyrelse.    
 
_ _ _ _ 
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§ 199  Information från Stadsbacken AB 
(KS-2018-00467-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för bolagen inom 
Stadsbackenkoncernen. I ägardirektivet framgår det att Stadsbacken 
AB:s VD i februari, juni och oktober ska redovisa om läget inom 
bolagskoncernen för kommunstyrelsen, redovisningen ska ske både 
skriftligt och muntligt. 
 
Vid dagens sammanträde är Stadsbacken AB:s VD, Anders 
Johansson och ordförande, Pernilla Berg inbjudna för att ge styrelsen 
en redovisning av läget inom bolagskoncernen. 
 
Anders Johansson inleder med att ge styrelsen en statusrapport för 
vardera enskilt bolag samt för bolagskoncernen i sin helhet utifrån 
fyra perspektiv; ekonomi, kunder, medarbetare och verksamhet.  
 
Därefter informerar ordförande Pernilla Berg om det pågående arbete 
de inom bolagskoncernen bedriver för att tillsammans hitta 
genmensamma lösningar och arbetsformer för att effektivisera 
bolagens verksamheter.  
 
_ _ _ _ 
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§ 200  Delårsrapport januari-augusti för 
Kommunstyrelsen 
 (KS-2018-00586-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2018 för 
kommunstyrelsen, samt 
 
att godkänna delrapporter för verksamheternas internkontroll. 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns regler för styrning och uppföljning av 
mål och resurser följs nämndernas och kommunstyrelsens ekonomi 
och verksamhet upp i två delårsrapporter under verksamhetsåret. 
Delårsrapport januari-augusti 2018 för kommunstyrelsen följer upp 
kommunstyrelsens beslutade mål och resursplan för 2018.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-09-25 - § 57 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00586-1 
• Delårsrapport januari-augusti 2018 för Kommunstyrelsen 2018-

09-13 
• Bilaga 6 Drakfastigheter Delårsrapport 2 januari-augusti 2018 
• Bilaga 7 Delårsrapport januari-augusti 2018 ServiceCenter 
• Bilaga 8 Delrapportering 2 Intern kontroll 2018 Drakfastigheter 
• Bilaga 8 Delrapportering 2 intern kontroll verksamheterna 

Koncernstaben 
• Bilaga 8 Delrapportering jan-augusti 2018 Intern kontroll 

Servicecenter 
• Bilaga 9 Delårsrapport jan-augusti 2018 Intern kontroll, 

Uppsiktsplikt 

Uppföljning av beslut 
Nästa uppföljning av kommunstyrelsens mål- och resursplan 2018 
görs i årsrapporten januari-december. 
_ _ _ _
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§ 201  Delårsrapport januari-augusti 2018 för 
kommunen och kommunkoncernen 
 (KS-2018-00633-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att socialnämnden inkommit med en åtgärdsplan som dock 
inte är i balans för 2018, 
 
att notera att barn och utbildningsnämnden inkommit med en 
åtgärdsplan som dock inte är i balans 2018, samt 
 
att upphäva tidigare beslut om att Socialnämnden vid varje 
sammanträde ska redovisa nämndens ekonomiska situation. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2018 för kommunen 
och kommunkoncernen, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur de i 
planeringsförutsättningarna angivna effektiviseringarna om 60 mnkr, 
som återfinns i mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020, ska 
säkerställas, senast i mars 2019. 

Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari - augusti 
2018 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 
31,2 miljoner kronor för kommunen, vilket är 210,6 miljoner kronor 
lägre i jämförelse med resultatet för januari - augusti 2017, (241,8 
miljoner kronor). Resultatprognosen för 2018 uppgår till -55 miljoner 
kronor för kommunen, vilket är cirka 143 miljoner kronor sämre än 
det budgeterade resultatet på 88,1 miljoner kronor.  
 
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen inte 
kommer att klara balanskravsresultatet, om det prognostiserade 
resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut. 
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Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till attsats ett och två för beslut i 
kommunstyrelsen. Vidare yrkar han på följande: 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna delårsrapport januari-augusti 2018 för 
kommunen och kommunkoncernen, men med följande 
tilläggsattsatser: 

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur de i 
delårsrapporten förväntade underskotten i resultatet för 
kommunen skall hanteras 

 
att begära att socialnämnden senast i februari 2019 ska 
återkomma med en ny åtgärdsplan för hur nämnden ska 
komma i ekonomisk balans 2019 

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en handlingsplan 
som ökar måluppfyllelsen av de verksamhetsmål som inte 
uppnås under 2018 

 
att kommunens ekonomiska redovisning bör övergå till 
kvartalsrapporter/halvårs delårsbokslut  

 
Liza-Maria Norlin (KD) och Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande. 
  
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
med följande tilläggsattsats för beslut av kommunstyrelsen: 
 

att upphäva tidigare beslut om att Socialnämnden vid varje 
sammanträde ska redovisa nämndens ekonomiska situation. 

 
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar avslag till ordförandens tilläggsattsats.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag med ordförandens 
tilläggsattsats och dels Stefan Falk (L) med fleras förslag. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt finans- och näringslivsutskottets förslag med ordförandens 
tilläggsattsats. 
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Reservation 
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-10-08 - § 68 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00633-1 
• Delårsrapport 1808 ver 1.0 
• Delårsrapport 2 Socialtjänst 2018 - Åtgärdsplan 
• Delårsrapport 2 barn- och utbildningsnämnden- åtgärdsplan 
 
_ _ _ _ 
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§ 202  Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2019 med plan för 2020 
(KS-2018-00747-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2019:  
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 30 
september, 28 oktober, 25 november, 16 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2020: 
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 28 
september, 26 oktober, 30 november och 21 december, samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 med plan för 2020. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00747-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 203  Remissvar - Ett ordnat mottagande - 
gemensamt ansvar för snabb etablering eller 
återvändande (SOU 2018:22) samt svar på 
promemoria "Ett socialt hållbart eget boende" 
 (KS-2018-00422-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslaget till remissvar som sitt eget, med ändringen att det 
sista stycket med rubriken ”Slutligen” stryks. 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till Sundsvalls kommuns remissvar avseende 
betänkandet ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb 
etablering eller återvändande”, SOU 2018:22, samt promemorian 
”Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.”  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 55 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00422-3   
• Sundsvalls kommuns remissvar  
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-08-29 § 118 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-06-20 § 76 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 

141 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 
• FAVI - svar på remiss om mottagarutredningen 
• SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande -gemensamt ansvar for 

snabb etablering eller återvändande 
 
_ _ _ _ 
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§ 204  Svar på remiss om ändring av HAVs 
föreskrifter om vad som kännetecknar god 
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med 
indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 
2012:18) 
 (KS-2018-00636-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande över remiss 
om ändring av HAVs föreskrifter HVMFS 2012:18 daterad 2018-09-
04. 

Ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten (HAV) önskar ta del av Sundsvalls 
kommuns synpunkter gällande ändringar i föreskrifterna HVMFS 
2012:18 och tillhörande konsekvensutredning. Föreskrifterna avser 
vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer 
med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.  Havs och 
vattenmyndigheten önskar svar senast 7 september 2018, Sundsvalls 
kommun har dock fått förlängd svarstid till 16 oktober.  
 
Kommunstyrelsekontoret har främst synpunkter på förhållandet 
mellan den nya föreskriften HVMFS 2018:XX och NFS 2016:6 
(Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av 
avloppsvatten från tätbebyggelse) samt felaktigheter i 
konsekvensutredningen.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 56 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00636-2  
• Sundsvall kommuns yttrande 
• Bilaga - föreslagna ändringar HVMFS 
• Konsekvensutredning 
• Havs- och vattenmyndighetens författningssamling 2018:XX 
• Missiv HAV 
_ _ _ _ 
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§ 205  Svar på remiss: Med tillit växer 
handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande 
tillsyn (SOU 2018:48) 
 (KS-2018-00676-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande om Med tillit 
växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn 
(SOU 2018:48), (KS-2018-00676-2). 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
rubricerade remiss. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunen 
ställer sig positiv till inriktningen i Tillitsdelegationens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-09-25 - § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00676-2 
• Förslag till kommunstyrelsens yttrande: Med tillit växer 

handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 
2018:48) 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 206  Förslag till strategi för ökat träbyggande i 
Sundsvalls kommun - Kommunstyrelsens 
remissvar 
 (KS-2018-00030-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse (KS-2018-00030-9) som 
sitt remissyttrande 
 
att strategin bör ha som utgångspunkt ”Klimatsmart byggande” och 
därmed möjliggöra för byggande med begränsad klimatpåverkan 
samt säkrat för ett förändrat klimat, 
 
att träråvaran skall vara hållbart producerad, exempelvis certifierad 
med FSC eller motsvarande branschmärkning, samt 
 
att överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsekontoret för vidare 
handläggning. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande har utarbetat förslag till strategi 
för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun och 
stadsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna den samt överlämna ärendet till kommunstyrelsekontoret 
för vidare handläggning. Kommunstyrelsekontoret har sänt förslaget 
på strategi på intern remiss till olika instanser i kommunen däribland 
kommunstyrelsen. Föreliggande ärende utgörs av kommunstyrelsens 
ställningstagande till det förslag på remissvar som 
kommunstyrelsekontoret har upprättat. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på följande tillägg: 
 

Remissvaret bör kompletteras med följande kommentarer: 
 

• Strategin bör ha som utgångspunkt “Klimatsmart 
byggande” och därmed möjliggöra för byggande med 
begränsad klimatpåverkan samt säkrat för ett 
förändrat klimat. 
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• En strategi för byggande ska ha fokus på 

fastigheternas ändamål. 
 

• Strategin behöver på ett tydligare sätt redogöra för 
vikten att göra livscykelanalyser vid byggnation, 
utifrån att en byggnad ska användas i minst 100 år. 
 

• Kommunen bör vara teknikneutral och inte verka för 
att premiera en särskild näring utan snarare sätta upp 
kvalitetskrav. 
 

• Energiförbrukning ska vara en viktig parameter vid 
byggnation. Energiförbrukning vid tillverkning, 
byggnation och under byggnadens livstid. 
 

• Trygghet, säkerhet och hälsosam miljö för de som ska 
vistas i byggnaderna ska vara den primära 
utgångspunkten vid byggnation. 

 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut med följande tilläggsattsatser: 
 

att strategin bör ha som utgångspunkt ”Klimatsmart 
byggande” och därmed möjliggöra för byggande med 
begränsad klimatpåverkan samt säkrat för ett förändrat 
klimat. 

 
att träråvaran skall vara hållbart producerad, exempelvis 
certifierad med FSC eller motsvarande branschmärkning. 

 
Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) yrkande. 
 
Angel Villaverde (MP) instämmer i Hans Forsbergs (C) yrkande. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsberg (C) med fleras förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) 
med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Forsberg (C) med fleras 
förslag. 
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Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-09-18 - § 79 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00030-9  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2017-12-20 § 234 
• Ordförandeförslag till strategi för ökat träbyggande 
 
_ _ _ _ 
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§ 207  Yttrande över betänkande - Vägar till 
hållbara vattentjänster 
 (KS-2018-00592-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande över 
betänkandet – Vägar till hållbara vattentjänster, daterat 2018-09-04, 
samt 
 
att komplettera yttrandet med en redogörelse för de kostnader som 
förslaget kan innebära för fastighetsägare med enskilda avlopp. 

Ärendet 
Energi- och miljödepartementet önskar synpunkter på 
slutbetänkandet SOU 2018:34 -Vägar till hållbara vattentjänster 
senast 31 oktober 2018. 
 
Slutbetänkandet innehåller åtgärdsförslag rörande bland annat 
kommunens skyldighet att anordna vattentjänster enligt 6§ 
lagen(2006:412) om allmänna vattentjänster, styrmedel som ökar 
åtgärdstakten för små avlopp och återvinning av näringsämnen samt 
förslag rörande dagvattenhantering i förändrat klimat.  
 
Kommunstyrelsekontoret är positiva till utredningens många 
åtgärdsförslag och inte minst den styrmedelkedja de sammantaget 
innebär. Förslaget har dock några brister vilka belyses i yttrandet. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut med följande tilläggsyrkande:  
 

att komplettera yttrandet med en redogörelse för de kostnader 
som förslaget kan innebära för fastighetsägare med enskilda 
avlopp. 

 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande.  
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag med Bodil Hanssons (S) 
tilläggsyrkande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 57 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00592-2  
• Yttrande - Hållbara vattentjänster 
• Missiv - Hållbara vattentjänster 180619 
• Betänkande - Vägar till hållbara vattentjänster 
 
_ _ _ _ 
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§ 208  Medlemskap i Coompanion Västernorrland 
år 2019-2022 
 (KS-2018-00578-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun tecknar avtal med Coompanion - Kooperativ 
Utveckling Västernorrland ekonomisk förening 
(organisationsnummer 716460-3867) om medlemskap för perioden 
2019-2022, i enlighet med föreliggande avtalsförslag, 
 
att Sundsvalls kommuns samverkan med föreningen och val av 
ansvarig tjänsteman hanteras av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB i 
enlighet med gällande ägardirektiv för bolagen inom 
Stadsbackenkoncernen (reviderad av kommunfullmäktige 2017-06-
26 § 154) som bl.a. anger att bolaget ansvarar för kommunens 
näringslivsservice och uppdras verka för att utveckla socialt 
företagande, 
 
att medlemskapet finansieras med högst 840 tkr totalt för perioden 
2019-2022 (högst 210 tkr per år), samt 
 
att finansieringen tas från kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism år 2019-
2022. 

Ärendet 
Föreningen Coompanion Västernorrland, som bl.a. erbjuder 
nyföretagar-rådgivning till kooperativa företag i länet, har hos 
kommunstyrelsen i Sundsvall inkommit med ett erbjudande om 
medlemskap i föreningen. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag till ärendet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
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Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds (M) 
avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enigt finans- och näringslivsutskottet 
förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-09-25 - § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00578-1 
• Avtal Coompanion Västernorrland och Sundsvalls kommun 
• Verksamhetsplan 2018 
• Årsberättelse 2017 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 209  Finansiering av Design i Västernorrlands 
verksamhet år 2019-2021 
 (KS-2018-00580-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till styrelsen för Design i Västernorrland Ideell Förening välja en 
ledamot från Sundsvalls kommun för perioden fram till föreningens 
årsstämma 2021. 

Ärendet 
Ärendet gäller beslut om förnyad finansiering av den ideella 
föreningen Design i Västernorrlands (DiV:s) verksamhet för perioden 
2019-2021.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-09-25 - § 62 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00580-2 
• Ansökan verksamhetsstöd Sundsvalls Kommun 
• Stadgar för Design i Västernorrland 
• Verksamhetsbeskrivning 2019-2021 för Design i Västernorrland 
• Årsredovisning 2016-2017 för Design i Västernorrland 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 210  Servicepunkter i glesa områden, 
ekonomiskt stöd från kommunen - uppdrag i 
Landsbygdsprogrammet 
 (KS-2018-00380-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets utredning (KS-2018-00380-
3) om hur kommunen ekonomiskt kan stödja Servicepunkter i glesa 
områden, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utforma och teckna 
uppdragsavtal med Indals och Lidens butiker för att etablera 
kommunens två första servicepunkter,  
 
att ersättningen för servicepunkter ska uppgå till 10 000 kr per 
serviceslag och år,  
 
att kostnaderna för ersättningen under 2018-2019 finansieras med 
medel från anslaget till landsbygdsutvecklare för att därefter arbetas 
in i mål och resursplan 2020 med plan för 2021-2022, 
 
att erbjuda Holm Service AB att etablera en servicepunkt i Holm när 
macken är etablerad och verksamheten är igång, samt 
 
att en av de fem servicetjänsterna kan bytas ut mot att tillhandahålla 
sjukvårdsutrustning. 

Ärendet 
I kommunens Landsbygdsprogram 2021 finns ett uppdrag om att: 
 
Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda under vilka former 
kommunen ekonomiskt kan stödja servicepunkter i glesa områden, 
och ta fram riktlinjer för detta. 
 
Utredningen visar hur kommunen ekonomiskt kan stötta 
servicepunkter och hur övriga kommuner i Västernorrlands län 
arbetar med servicepunkter. I Utredningen undersöks även vad en 
servicepunkt är samt nyttan för kommunen i stort. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 60 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00380-3 –  
• Bilaga 1 - Utredning servicepunkter 
• Bilaga 2 - Örnsköldsviks avtalsmall 

Uppföljning av beslut 
Vid införande av servicepunkter bör det arbetet följas upp inom 
ramen för landsbygdsprogrammet årliga uppföljningar. 
 
_ _ _ _ 
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§ 211  Årsrapport Synpunkt Sundsvall 2016-2018 
 (KS-2018-00540-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Varje nämnd ska lämna en årlig sammanställning och analys av 
inkomna synpunkter i e-tjänsten Synpunkt Sundsvall. Denna rapport 
avser kommunstyrelsens förvaltningar perioden juli 2016 till juni 
2018. 219 synpunkter inkom under perioden. Systemstödet har enligt 
uppdrag uppdaterats under våren 2018. Det bör noteras att utöver 
Synpunkt Sundsvall kan medborgarna kontakta kommunen via ett 
flertal andra kanaler, exempelvis sociala medier, telefon och e-post. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00540-1  
• Bilaga 1,Exempel på synpunkter 
 
_ _ _ _ 
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§ 212  Ansökan om finansiering av pilotprojektet 
Växtkraft Njurunda 
 (KS-2018-00657-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Njurundaföretagarna 250 000 kr för att driva pilotprojektet 
Växtkraft Njurunda, 
 
att projektet finansieras genom kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism, inom ramen för 
satsningen på landsbygdsutvecklare. 
 
att kommunstyrelsen utser en styrgrupp för projektet med det yttersta 
ansvaret för att koordinera projektet. 

Ärendet 
Ärendet avser en ansökan från Njurundaföretagarna om finansiering 
av pilotprojektet Växtkraft Njurunda. Målsättningen med 
pilotprojektet är att analysera och beskriva Njurunda kommundels 
förutsättningar och utmaningar. förutom detta ingår i projektet att 
lyfta fram ett antal prioriterade utvecklingsförslag som företagare och 
föreningar vill kraftsamla kring och arbeta vidare med i specifika 
utvecklingsgrupper.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 59 
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse - KS-2018-00657-2 –  
• Ansökan pilotprojekt Växtkraft Njurunda 

Uppföljning av beslut 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att arbetet med den lokala 
utvecklingsplanen utvärderas efter projekttidens slut. Styrgruppen 
tillsammans med Njurundaföretagarnas projektledare ansvarar för 
den fortlöpande uppföljningen under projekttiden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 213  Beslut om genomförandeavtal för kvarteret 
Noten, Stenstan 1:12 m fl 
 (KS-2018-00550-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan exploatören Diös 
Fastigheter AB och Sundsvalls kommun, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
genomförandeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna köpeavtal och 
köpebrev för mark i enlighet med genomförandeavtalet, samt 
 
att i arbetet med Mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-
2024 beakta att stadsbyggnadsnämnden behöver en utökad 
budgetram med 100 000 kronor årligen för skötsel av allmän plats, 
lokalgata. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2013-11-20 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att påbörja planläggning av kv Noten. 
Planförslaget innebär att kv. Noten delas i två nya kvarter med en 
nyanlagd gata emellan. Detta genomförandeavtal avser det östra 
kvarteret samt underjordiskt garage under det västra kvarteret. Ett 
förslag till genomförandeavtal beträffande kommande exploatering 
av östra kvarteret har upprättats mellan kommunen och Diös 
Fastigheter AB. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-09-25 - § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00550-2 
• Stadsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 104 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Genomförandeavtal kartbilaga kv Noten 
• Genomförandeavtal 
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Uppföljning av beslut 
Ärendet behöver inte följas upp. 
 
_ _ _ _ 
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§ 214  Permanentande av projektet 
”Ungdomsfullmäktige" 
 (KS-2018-00488-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att permanenta projektet ”Ungdomsfullmäktige”, 
 
att uppdraget placeras i barn- och utbildningsnämnden,  
 
att kommunstyrelsen bidrar med administrativt stöd, 
 
att kultur- och fritidsnämnden deltar med demokratisamordnare, 
samt 
 
att kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i 
ungdomsfullmäktige. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att permanenta projektet ”Ungdomsfullmäktige” 
som under våren 2018 genomfördes för tredje gången. Projektet har 
letts av personal från olika kommunala förvaltningar tillsammans 
med kommunfullmäktiges ordförande.  
 
För att projektet inte ska vara personbundet, föreslås därför att 
ungdomsfullmäktige ingår i den permanenta verksamheten. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 62 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00488-1  
 
_ _ _ _ 
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§ 215  Motion (L) beträffande röja sly längs 
kustvägen på Alnö - återremitterat ärende 
 (KS-2016-00856-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla att-sats 1-2, 
 
att anse att-sats 3-4 vara besvarade, 
 
att arbeta in kostnaderna i Mål och resursplan för 2019, samt  
 
att ge stadsbyggnadsnämnden och nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration i uppdrag att tillsammans utreda om 
arbetet kan genomföras på ett sådant sätt att det bidrar till att få in 
långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. 

Ärendet 
Liberalerna lyfter i sin motion att kuststräckan runt Alnö helt har 
vuxit igen. De menar att det är viktigt att stråk som är attraktiva för 
besöksnäringen hålls efter med fri sikt mot havet. De menar också att 
Alnö är viktig för att öka attraktiviteten i Sundsvall. 
 
Liberalerna föreslår i sin motion att: 

• slyröjning ska ske på kommunal mark längs kustvägen på 
Alnö. 

• kommunen samordnar slyröjningen med övriga markägare. 
• åtgärderna arbetas in i uppräkningen för MRP 2018. 
• det ska råda god sikt mot havet vid färd runt Alnö senast vid 

utgången av 2018. 
 
I Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott beslutades 2017-
08-22 att ärendet ska återremitteras med motiveringen att: 
 

Motionen tar upp en viktig fråga. Slyröjning engagerar många 
kommunmedborgare, det var t ex en fråga som lyftes vid 
flertalet i samband med dialogmötena om kommunens 
landsbygdsprogram. 
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Majoriteten (S, V och C) har under denna mandatperiod avsatt 
resurser för just slyröjning. T ex byskötselpengen samt tryggare 
och trivsammare Sundsvall. Då denna motion ligger i linje med 
detta tycker vi att frågan bör utredas ytterligare för att se om t 
ex byskötselpengen kan växlas över till att användas till 
slyröjning i kommunen. 
 

Med utgångspunkt i plan- och utvecklingsutskottets skrivning har den 
fortsatta utredningen koncentrerats till att utreda hur byskötselpengen 
kan användas för slyröjning och vad kommunen kan göra i egen regi. 
Utskottets formulering innebär att motionens kärnfråga om Alnös 
specifika slyproblematik skiftar till att mer handla om att hitta en 
generell lösning för hela kommunen. Med detta som utgångspunkt är 
det även viktigt att beakta att kommunens problem med sly avseende 
attraktivitet inte utretts och kartlagts. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00856-8  
• Protokollsutdrag PLU 2017-08-22 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2017-06-12 (KS-2018-

00856-5) 
• Motion (L) beträffande röja sly längs kustvägen på Alnö, 2016-

11-14 

Uppföljning av beslut 
Arbetet med byskötselpengen följs upp i kommunens 
landsbygdsprogram. 
 
_ _ _ _ 
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§ 216  Motion (L) om att bygga om duschar så 
elever vågar duscha 
 (KS-2016-00913-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Ärendet består av ställningstagande kring ”Motion (L) om att bygga 
om duschar så elever vågar duscha” från Liberalerna i Sundsvall. 
Liberalerna pekar i motionen på att elever i samband med 
skolidrotten utsätts för kränkningar under duschsituationen. För att 
minimera risken för sådana kränkningar och möjliggöra för elever att 
duscha i avskildhet, föreslår man att 30 mnkr avsätts för att bygga om 
alla duschar i Sundsvalls skolor. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Alicja Kapica 
(M) med fleras förslag om bifall till motionen. Han ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-09-18 - § 80 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00913-5 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-03-29 § 39 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-02-28 
• Motion (L) om att bygga om duschar så elever vågar duscha 
 
_ _ _ _ 
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§ 217  Motion (L) parasportotek i Sundsvall 
 (KS-2017-00716-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen återupptas i kommunfullmäktige efter utgången av 
2019, då det är klarlagt ifall Sportoteket ska implementeras eller inte. 

Ärendet 
Liberalerna har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen: 
 

• etablerar ett parasportotek i Sundsvall 
• ser över möjligheterna att utöka Sportoteket så att de även kan 

låna ut anpassad idrottsutrustning som till exempel sit-ski och 
skridskokälkar 

• undersöker möjligheterna till samarbete över 
kommungränserna så att även mer ovanlig utrustning kan 
tillhandahållas 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till följande förslag: 
 

att bifalla förslaget i motionen gällande utökning av 
Sportotekets verksamhet att även omfatta utlån av utrustning 
anpassad för personer med funktionsnedsättning, under 
förutsättning att medel för detta tillskjuts nämnden, samt 

 
att påtala att behovet av finansiering gäller både för 
Sportotekets fortsatta drift efter 2019, samt inköp av 
utrustning anpassad för personer med funktionsnedsättning. 

 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00716-5  
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-03-28 § 36 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Motion (L) parasportotek i Sundsvall, 2017-09-27 

Uppföljning av beslut 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen återupptas i 
kommunfullmäktige efter utgången av 2019, då det är klarlagt ifall 
Sportoteket ska implementeras eller inte. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-15 39 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 218  Motion (L) om anhörigfällan 
 (KS-2017-00782-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Liberalerna (L) har lämnat i en motion i vilken de föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att avlasta anhöriga, genom vårdsamordnare eller vårdlotsar, för att 
hjälpa kroniskt sjuka och deras anhöriga med sjukvårdskontakter och 
oro, 
 
att anhörigcentrum erbjuder utbildning till anhöriga för att lära sig 
hur man bäst vårdar sin närstående, 
 
att relevant dagverksamhet/rehabilitering ska erbjudas vårdtagaren 
anpassad efter diagnos. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande.  
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras 
förslag om bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag.  

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

- 2018-09-25 - § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00782-5 – 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2018-03-21 § 48 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Motion (L) om anhörigfällan, 2017-10-18 
 
_ _ _ _ 
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§ 219  Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall 
 (KS-2018-00209-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla att-sats 1, 
 
att avslå att-sats 2, 
 
att avslå att-sats 3. 

Ärendet 
Ärendet är en motion från Moderaterna, som föreslår att ett så kallat 
kompiskort tas fram av kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden. Kompiskortet ska underlätta för personer med 
funktionsnedsättningar att ta del av kommunens kultur- och 
fritidsaktiviteter. Med ett kompiskort kan personen ta med en valfri 
följeslagare som därmed inte behöver betala inträde. Den här 
skrivelsen är ett svar på motionen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-09-18 - § 83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00209-6 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-05-23 § 56 
• Kultur- och fritidskontorets 2018-03-14 
• Socialnämndens protokoll 2018-05-23 § 89 
• Socialtjänstens skrivelse 2018-03-20 
• Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 220  Motion (M) angående central ställplats för 
husbilar i Sundsvall - återremitterat ärende 
 (KS-2017-00852-12) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Moderaterna föreslår i sin motion att en kommunal ställplats för 
husbilar ska anläggas på en central plats, helst på Södra kajen. 
Motionärens definition av ”ställplats” är att det ska finnas möjlighet 
att tömma latrin, gråvatten, fylla på vatten samt även tillgång till 
elanslutning. Motionens yrkanden är 
 
att beslut ska tas om byggnation av en ställplats för husbilar 
att detaljplanering startar omgående 
att invigning planeras senast 2020 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 67 
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse - KS-2017-00852-12  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-11 §160 
• Motion (M) angående ställplats för husbilar i Sundsvall 
• Näringslivsbolagets skrivelse 
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• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-03-21 § 47 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2018-03-14 § 15 
• Miljökontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-02-28 § 22 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Bilaga 1 HBK ställplats husbilsklubben 2014 
• Bilaga 2 husbilsdestination Sverige 2016 

Uppföljning av beslut 
Om framtiden visar att det finns behov av en tydligare 
ansvarsfördelning mellan stadsbyggnadsnämnden och 
Näringslivsbolaget gällande frågor som berör husbilsturism så kan 
detta hanteras i ett separat beslutsärende. 
 
Ingen uppföljning föreslås i nuläget. 
 
_ _ _ _ 
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§ 221  Motion (M) angående dubbla 
fastighetsorganisationer i Sundsvall 
 (KS-2018-00284-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Mikael Gäfvert (M) och Alicja Kapica (M) föreslår i en motion att 
kommunstyrelsen ska uppdras att skapa en enda 
fastighetsorganisation i Sundsvalls kommunkoncern. Ärendet avser 
svar på denna motion. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapicas (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels finans- och näringslivautskottets förslag och dels Stefan Falk (L) 
och Alicja Kapicas (M) förslag om bifall till motionen. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Reservaton  
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-09-25 - § 66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00284-6 
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• Protokollsutdrag SKIFU styrelse 2018-05-08, § 58 
• SKIFU:S skrivelse 
• Mitthems svar på remiss angående dubbla 

fastighetsorganisationer KS 2018-00-284 
• Motion (M) angående dubbla fastighetsorganisationer i Sundsvall 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 222  Motion (MP) angående alla partier 
representerade i kommunrevisionen - 
återremitterat ärende 
 (KS-2017-00938-11) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens första att-sats, 
 
att bifalla motionens andra att-sats. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har utrett en motion från Miljöpartiet som 
föreslår att alla partier i kommunfullmäktige ska vara representerade 
i kommunrevisionen. Kommunstyrelsekontoret överlämnade 
utredningen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Vid 
sitt sammanträde 2018-06-11, § 161, så återremitterade 
kommunstyrelsen ärendet med följande motivering: 
 
”För att närmare utreda hur jämförbara kommuner har organiserat 
partiernas representation i kommunrevisionen”. 
 
Det här ärendet är ett svar på kommunstyrelsens återremiss. 

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Linnéa Kjellman (C) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Angel Villaverdes (MP) 
förslag om bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-09-25 - § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00938-11  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-11 §161 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00938-3  
• Motion (MP) angående alla partier representerade i 

kommunrevisionen, 2017-12-18 
 
_ _ _ _ 
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§ 223  Motion (MP) angående ansvarsfulla 
investeringar 
 (KS-2017-00306-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Miljöpartiet har via ledamoten Angel Villaverde lämnat in en motion 
till kommunfullmäktige om att komplettera lämpliga styrdokument 
för finansiell förvaltning i Sundsvalls kommunkoncern, med kriterier 
för ansvarsfulla investeringar.  
Aktuella styrdokument är, ”Placeringspolicy Sundsvalls kommuns 
donationsmedelsförvaltning”, Finanspolicy för Sundsvalls 
kommunkoncern”, Finansiella riktlinjer för Sundsvalls 
kommunkoncern” samt ”Placeringspolicy för förvaltning av 
pensionsmedel”. 

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Angel 
Villaverdes (MP) förslag om bifall till motionen. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelse beslutar enligt 
finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Därefter godkänner ordföranden att Angel Villaverdes (MP) 
protokollsanteckning får lämnas.  
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Protokollsanteckning 
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Miljöpartiet anser att det är en tråkig utveckling att majoriteten allt 
oftare avslår motioner där åtgärder i motionens anda gjorts eller 
påbörjats efter det att motionen lämnats in. Rimligen ska motionen 
om den inte bifalls, i så fall anses besvarad”. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-09-25 - § 67 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00306-3 
• Motion (MP) angående ansvarsfulla investeringar 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 224  Motion (KD) angående extern utredning om 
orsaker till bristande skolresultat 
 (KS-2018-00313-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Motion från KD om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) att beställa en extern utredning för att klarlägga orsakerna till 
de bristfälliga skolresultaten i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Liza-Maria 
Norlins (KD) förslag om bifall till motionen. Han ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

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

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) meddelar att de återkommer i 
ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte 
vid dagens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-09-18 - § 82 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00313-5 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-05-23 § 86 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-04-17 
• Motion (KD) angående extern utredning om orsaker till bristande 

skolresultat 
 
_ _ _ _ 
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§ 225  Motion (KD) angående inrättande av 
projektgrupp med uppdrag att arbeta för 
Alnöbrons framtid 
 (KS-2017-00707-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige 
ska inrätta en projektgrupp som ska arbeta för Alnöbrons framtid. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
för slag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Liza-Maria 
Norlin (KD) med fleras förslag om bifall till motionen. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och 
Jörgen Berglund (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-09-18 - § 81 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00707-5 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-01-24 § 26 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-01-02 
• Avsiktsförklaring mellan kommunen, Trafikverket och 

Kollektivtrafikmyndigheten efter genomförd åtgärdsvalsstudie för 
Alnö - Trafikåtgärder för bebyggelseutveckling på Alnö 

• Bilaga 4 ÅVS Alnö -åtgärdsvalsstudie 2016-02-11 
• Motion (KD) angående inrättande av projektgrupp med uppdrag 

att arbeta för Alnöbrons framtid 
 
_ _ _ _ 
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§ 226  Motion (KD) angående införande av kultur- 
och fritidsbidrag till familjer med beviljat 
ekonomiskt bistånd 
 (KS-2017-00123-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att införa ett kultur- och fritidsbidrag till familjer med 
beviljat ekonomiskt bistånd. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar på följande: 
 

att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns tre förslag till beslut, 
dels finans- och näringslivsutskottets förslag, dels Liza-Mara Norlins 
(KD) förslag och dels Alicja Kapicas (M) förslag. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M) och Jörgen Berglund (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-09-25 - § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00123-5 
• Socialnämnden 2017-04-26 § 83 
• Socialtjänstens skrivelse 2017-04-10 
• Kommunfullmäktige protokoll 2017-01-30 § 6 
• Motion (KD) angående införande av kultur- och fritidsbidrag till 

familjer med beviljat ekonomiskt bistånd 

Uppföljning av beslut 
Ärendet behöver inte följas upp. 
 
_ _ _ _ 
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§ 227  Finansiering av politiska sekreterare under 
perioden november 2018 - december 2018 
(KS-2018-00766) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillgänglig tid och finansiering av politiska sekreterare för 
perioden 1 november till 31 december 2018 ska ske enligt 
mandatfördelningen i kommunfullmäktige för perioden 2014-2018, 
 
att beslutet ska gälla för samtliga partier som var representerade i 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2014-2018, samt 
 
att arvodeskommittén får till uppdrag att under 2019 återkomma med 
förslag till hur finansiering av politiska sekreterare och gruppledare 
ska ske under tiden från mandatperiodens slut 14 oktober fram till 
nästkommande årsskifte. 

Ärendet 
Vid partiföreträdarmötet den 9 oktober 2018 kom samtliga 
partiföreträdare överrens om att finansieringen av politiska 
sekreterare för perioden november 2018 till och med december 2018 
ska beslutas av kommunfullmäktige.   

Överläggning 
Ordföranden yrkar på följande: 
 

att tillgänglig tid och finansiering av politiska sekreterare för 
perioden 1 november till 31 december 2018 ska ske enligt 
mandatfördelningen i kommunfullmäktige för perioden 2014-
2018, 

 
att beslutet ska gälla för samtliga partier som var 
representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 
2014-2018, samt 

 
att arvodeskommittén får till uppdrag att under 2019 
återkomma med förslag till hur finansiering av politiska 
sekreterare och gruppledare ska ske under tiden från 
mandatperiodens slut 14 oktober fram till nästkommande 
årsskifte. 
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Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
hans eget förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  
 
_ _ _ _ 
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§ 228  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 Infrastruktur- och serviceutskottet den 18 september 
2018: 
 § 76 Alens skola, ombyggnad till en 

treavdelningsförskola - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 77 Katrinelundsskolan, lokaleffektivisering - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 78 Inhyrning av lokaler för bildverksamhet 
för Kulturskolan, Skolhusallén 17 A, 
Borgmästaren 11 

 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 25 september 2018: 

 § 58 Samrådsyttrande - Översiktsplan 2035 
Nordanstigs kommun 
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o Finans- och näringslivsutskottet den 25 september 

2018: 
 § 58 Ansökan om finansiering 2019 från Ung 

Företagsamhet 
 § 59 Finansiering av Ostkustbanan 2015 AB:s 

verksamhet under perioden 2019-2020 
 § 60 Finansiering av arbetet för förbättrad 

infrastruktur inom, till och från 
Sundsvallsregionen under perioden 2019-2020 

 § 62 Finansiering av Design i Västernorrlands 
verksamhet år 2019-2021 (gäller attsats 1-3)  

• KS-2017-00682 Tilldelningsbeslut Service och Support av 
växel- och telefonisystem för Sundsvall, (UH-2017-474) 

• KS-2017-00788 Tilldelningsbeslut Ventilationsarbeten (UH-
2017-597) 

• KS-2017-00912 Tilldelningsbeslut Laboratorietjänster 

• KS-2018-00013-1 Delegationsbeslut för beslutsattestanter 
under  perioden januari - september 2018 

• KS-2018-00282 Tilldelningsbeslut SAN (UH-2018-57) 

• KS-2018-00293 Tilldelningsbeslut Business Intelligence 
System (UH-2017-339) 

• KS-2018-00311 Delegationsbeslut tjänstekatalog 
administration 2019 

• KS-2018-00311 Tjänstekatalog Administration 2019 

• KS-2018-00329 Tilldelningsbeslut Asfaltsbeläggning 2018 
(UH-2017-654) 

• KS-2018-00331 Tilldelningsbeslut Förebyggande insatser och 
rehabilitering för medarbetare (UH-2018-90) 

• KS-2018-00401 Tilldelningsbeslut Tjänst för strömmande 
media (UH-2017-960) 

• KS-2018-00402 Ramavtal tecknat för Europa Direkt 
• KS-2018-00402 Särskilt avtal tecknat för Europa Direkt 

• KS-2018-00444 Tilldelningsbeslut Besiktningstjänster (UH-
2107-493) 
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• KS-2018-00451 Tilldelningsbeslut HTBQ-certifiering och 

webbutbildning (UH-2018-29) 

• KS-2018-00460 Tilldelningsbeslut Utbildning MS Office, 
Adobe och Skype (UH-2017-722) 

• KS-2018-00465 Tilldelningsbeslut Entreprenadmaskintjänster 
och mindre markarbeten (UH-2018-168) 

• KS-2018-00594 Delegationsbeslut EU-kommissionens 
förslag 

• KS-2018-00594 Delegationsbeslut yttrande  EU-
kommissionens förslag COM 

• KS-2018-00635 Delegationsbeslut Mjösunds förskola 
verksamhetsanpassning 

• KS-2018-00642 Delegationsbeslut Västermalms skola 
verksamhetsanpassning 

• KS-2018-00665 Delegationsbeslut Yttrande planbesked 
Västland 26-39 

• KS-2018-00671 Delegationsbeslut yttrande detaljplan Norra 
Kajen 1A 

• KS-2018-00685 Delegationsbeslut planbesked 
räddningsstation Bydalen 

 
_ _ _ _ 
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§ 229  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Midlanda Flygplats AB 2018-09-12 
o Mitthem AB 2018-07-04 per capsulam 
o MittSverige Vatten & Avfall AB 2018-08-23 
o Ostkustbanan 2015 AB 2018-09-14 Protokoll 
o Sundsvall Elnät AB 2018-05-16 
o Sundsvall Vatten AB 2018-08-23 

 
_ _ _ _ 
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