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Justering 
 
Till justerare utses Mats Hellhoff med Viktoria Jansson som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 1  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2020-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

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

Överläggning 
Kommundirektör Åsa Bellander informerar kommunstyrelsen om 
pågående arbete på kommunstyrelsekontoret, bland annat arbetet med 
Projekt 300, analysrapport till kommunstyrelsen samt 2019 
årsbokslut. Vidare redogör hon för planerade rekryteringar. 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-13 6 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 2  Information Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB 
(KS-2020-00009) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson ger kommunstyrelsen en 
statusuppdatering gällande avvecklingen av Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB och bolaget i Luxemburg. Bland annat 
redogör han för de ekonomiska effekterna samt de förfaranden och 
åtaganden som återstår. 
 
Vidare informerar han om kommande steg i avvecklingsprocessen. 
Kommunstyrelsen kommer få fortsatt information i ärendet.   
 
_ _ _ _ 
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§ 3  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2020-00014) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 4  Val av ledamöter till lokalt råd Indal-Liden 
(KS-2019-01147-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Hans Forsberg (C), Anders Hedenius (S), Ann-Charlotte 
Evrung (S) och Ulla Grelsson (L) till ledamöter i det lokala rådet för 
Indal-Liden, samt  
 
att utse Hans Forsberg (C) till ordförande i det lokala rådet för Indal-
Liden. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse fem ledamöter till det lokala rådet i Indal-
Liden. 

Överläggning 
Sanna Jonsson (C) nominerar Hans Forsberg (C) till ledamot samt 
ordförande i det lokala rådet för Indal-Liden. 
 
Åsa Ulander (S) nominerar Anders Hedenius (S) och Ann-Charlotte 
Evrung (S) till ledamöter i det lokala rådet för Indal-Liden. 
 
Viktoria Jansson (M) återkommer med ett namn för moderaterna vid 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 
 
Stefan Falk (L) nominerar Ulla Grelsson (L) till ledamot i det lokala 
rådet för Indal-Liden. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
att utse Hans Forsberg (C), Anders Hedenius (S), Ann-Charlotte 
Evrung (S) och Ulla Grelsson (L) till ledamöter i det lokala rådet för 
Indal-Liden, samt att utse Hans Forsberg (C) till ordförande i det 
lokala rådet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01147-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 5  Lönekartläggning 2019 
 (KS-2019-00196-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att kostnaderna för genomförande av handlingsplan för 
jämställda löner finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
centrala anslag för personalkostnadsökningar. 

Ärendet 
Enligt Diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra årliga 
lönekartläggningar. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens personalutskott - 2019-12-

10 - § 35 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00196-1  
• Lönekartläggning 2019 rapport slutlig 2019-11-20 
 
_ _ _ _ 
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§ 6  Uppföljning av landsbygdsprogram 2021, 
kommunstyrelsens svar 
 (KS-2019-00821-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till remissvar  
(KS-2019-00821). 

Ärendet 
I samband med uppföljningen av 2019 års landsbygdsprogram har 
kommunstyrelsekontoret begärt samtliga nämnder och bolag 
inklusive kommunstyrelsen att redogöra för de uppdrag som de 
ansvarar för i landsbygdsprogrammets handlingsplan. 
Kommunstyrelsen har ansvar för 12 av uppdragen i handlingsplanen. 
Utöver redovisningen av uppdragen redovisas även statistiken 
avseende de övergripande målen för programmet samt arbetet med 
Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020 
och riktlinjerna för varuförsörjning och hemsändningsbidrag (vilka 
är del av landsbygdsprogrammet). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-12-10 - § 97 
• Kommunstyrelsens skrivelse - KS-2019-00821-1 
• Uppföljning 2019 
• Reviderat Landsbygdsprogram 2021 

Uppföljning av beslut 
Enligt beslut ska landsbygdsprogrammet följas upp en gång per år.  
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-13 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 7  Intern kontrollplan 2020 för 
kommunstyrelsens verksamheter 
 (KS-2019-00928-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsens 
verksamhet kommunstyrelsekontoret, före detta koncernstaben, 
Drakfastigheter samt Servicecenter.  

Ärendet 
Inför 2020 har kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp tillsammans 
med verksamheterna tagit fram förslag på intern kontrollplan 2020 
för sina verksamheter. Arbetet föregås av riskanalys som har gjorts 
av kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-12-10 - § 98 
• Kommunstyrelsens skrivelse - KS-2019-00928-1 
• Förslag kommunstyrelsens interna kontrollplan 2020 

kommunstyrelsens verksamhet 
• Kommunstyrelsekontorets bruttolista risk och konsekvensanalys 

2020 renodlad 

Uppföljning av beslut 
Beslutets interna kontrollplan 2020 följas upp i ordinarie 
uppföljningar under 2020. 
 
_ _ _ _ 
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§ 8  Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 
 (KS-2019-00814-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen 
enligt kommunstyrelsekontorets förslag,  
 
att notera att bilagorna inte fastställs av kommunstyrelsen, samt 
 
att notera att personalutskottet i särskilt ärende kommer att besluta 
om fördelning av anslaget på 10 mnkr för personalutveckling. 

Ärendet 
Förslaget behandlar kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 (före 
detta mål och resursplan) för 2020 som varje nämnd beslutar om för 
sin verksamhet. Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen innehåller 
den övergripande planeringen för kommunstyrelsens verksamheter, 
med ramtilldelning utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och 
resursplan 2020 med plan för 2021-2022. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  

Deltagande i beslut 
Viktoria Jansson (M), Bertil Kjellberg (M), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L) och Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att 
de inte deltar i dagens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 92 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse – KS-2019-00814-1 
• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 
• Bilaga 1a Verksamhetsplan 2020 för HR 
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• Bilaga 1b Verksamhetsplan 2020 för inköpsenheten 
• Bilaga 2b Verksamhetsplan 2020 för servicecenter 
• Bilaga 3 Digitalisering av Sundsvalls kommunkoncern - 

Gemensam handlingsplan 
• Kommunstyrelsens målkarta verksamhetsplan 2020 (förslag) 
 
_ _ _ _ 
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§ 9  Vision för Sundsvall som plats och 
kommunkoncern 
 (KS-2019-00373-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna vision för Sundsvall som plats och kommunkoncern 
till år 2060, 
 
att godkänna förhållningssätten för Sundsvall som plats och 
kommunkoncern till år 2060, samt 
 
att uttala sig att nu gällande tjänstemannavision; Vi gör det goda 
livet möjligt, ej längre äger giltighet. 

Ärendet 
Detta ärende handlar om att fastställa en vision för Sundsvalls som 
plats och kommunkoncern.  

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Viktoria Jansson (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 93 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00373-1 
• Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-10 § 158 
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• Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern 
• Protokoll kommunfullmäktige 2019-06-24 §156 
• Varumärkesplattform för platsen Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 10  Strategi för arbetet med trygghet och 
säkerhet i Sundsvalls kommun 2020-2023 
 (KS-2019-00960-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva Styrdokument för krisberedskap för Sundsvalls kommun 
2015-2018, dnr KS-2015-00647, 
 
att upphäva Handlingsplan för olycksförebyggande arbete 
Sundsvalls kommun, dnr KS-2016-00890, 
 
att upphäva Strategi för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism, dnr KS-2017-00170, 
 
att upphäva Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls kommun, dnr 
547/07, samt 
 
att anta Strategi för arbetet med trygghet och säkerhet i Sundsvalls 
kommun 2020-2023, enligt kommunstyrelsekontorets förslag, dnr 
KS-2019-00960. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att fastställa ett paraplydokument som anger 
inriktningen för arbetet med trygghet och säkerhet i Sundsvalls 
kommun. Strategin kommer därför att ersätta tidigare fastställda 
dokument inom området. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 88 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00960-1 
• Strategi för Trygghet och säkerhet  i Sundsvalls kommun 2020-

2023 

Uppföljning av beslut 
Strategin gäller till och med 2023-12-31, om inget annat beslutas.  
 
_ _ _ _
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§ 11  Krisledningsplan vid samhällsstörningar 
och höjd beredskap i Sundsvalls kommun 
 (KS-2019-00961-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva Krisledningsplan för Sundsvalls kommun 2015-2018, 
KS-2015-00646, 
 
att fastställa Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd 
beredskap i Sundsvalls kommun, enligt kommunstyrelsekontorets 
förslag, KS-2019-00961, samt 
 
att delegera till kommunstyrelsen att hädanefter besluta om 
fastställandet av kommunens krisledningsplan. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att fastställa en ny krisledningsplan för 
Sundsvalls kommun vid samhällsstörningar och höjd beredskap. 
Krisledningsplanen beskriver kommunens organisation och arbetssätt 
och ska utgöra ett stöd till grundläggande besluts- och 
handlingsförmåga i situationer som kräver särskild hantering.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 89 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00961-1 
• Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd beredskap i 

Sundsvalls kommun 

Uppföljning av beslut 
Kommunens trygghets- och säkerhetschef följer upp planen årligen.  
 
_ _ _ _ 
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§ 12  Regler för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning 
 (KS-2019-00905-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att dokumentet Nytt arbetssätt för nedbrytning av 
kommunfullmäktiges mål samt kvittering av nämndernas Mål och 
resursplaner, beslutat av kommunstyrelsen 2011-10-17 § 297 (KS-
2011-00578) ska upphöra att gälla under förutsättning att fullmäktige 
beslutar om Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning, samt 
 
att de upphör att gälla from den tidpunkt då Regler för ekonomi och 
verksamhetsstyrning börjar gälla. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget till nya regler för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning att gälla from 2020-02-01, samt 
 
att följande styrdokument upphör att gälla när de nya reglerna för 
ekonomi- och verksamhetsstyrningen börjat gälla 

• Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i 
Sundsvalls kommun, kommunfullmäktige 2007-02-26 § 80,  
(Dnr 61/05 042) 

• Förslag till ny arbetsprocess för revidering för mål och 
resursplan samt revidering av Regler för styrning och 
uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun , 
kommunfullmäktige 2007-11-26  
§ 244 ( Dnr 328/07 040) 

• Ändring av beslutsgång vid investeringar finansierade av 
kommunstyrelsen investeringsmedel, kommunfullmäktige  
2008-06-16 § 374, (Dnr 240/08 045) 

• Förändrad budgetmodell genom införandet av 2 + 2 års 
budgetprocess, kommunfullmäktige 2010-03-29 § 734,  
KS-2010-00044) 

• Överföring av nämndernas resultat, kommunfullmäktige  
2011-01-31 § 71, (KS-2010-00587) 
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Ärendet 
Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls 
kommun har gällt sedan 2007. Därutöver har ett antal beslut som rör 
ekonomistyrningen beslutats av kommunfullmäktige utan att de 
senare har inarbetats i ”huvuddokumentet”. I detta förslag har dessa 
regler inarbetats. Gällande praxis inom området har till stor del 
dokumenterats och arbetats in. 
 
Den utvecklade styr- och ledningsmodellen som beslutats av 
kommunfullmäktige är under implementering. Vissa avsnitt har 
justerats med hänsyn till detta. När implementeringen är helt 
genomförd kan regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning  komma 
att ändras igen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 97 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00905-1 
• Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Uppföljning av beslut 
Kontinuerlig uppföljning av reglernas aktualitet samt behov av 
anpassning när styr- och ledningsmodellen har implementerats. 
 
_ _ _ _ 
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§ 13  Sundsskogen 1:1 köp av mark i Lörudden 
 (KS-2019-00923-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad överenskommelse och ansökan om 
fastighetsreglering  berörande fastigheterna Sundskogen 1:1 samt 
Sundskogen 1:2 i Njurunda, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, samt 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2020 om  
450 000 kronor för förvärv av del av fastigheten Sundskogen 1:1 att 
finansieras genom ianspråktagande av likvida medel. 

Ärendet 
SCA har erbjudit kommunen att förvärva ett markområde i 
Löruddens hamn och stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag 
till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering för att 
genomföra förvärvet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 98 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00923-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-23 § 174 
• Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
 
_ _ _ _ 
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§ 14  Medelpads Räddningstjänstförbund taxor 
och avgifter 2020 
 (KS-2019-00964-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbundets (MRF) 
föreslagna taxor för 2020, KS-2019-00964, avseende avgifter för 
förebyggande verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet, 
samt  
 
att taxorna ska gälla från dagen för kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet 
Direktionen i Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) föreslår 
respektive medlemskommun att besluta om taxor och avgifter för 
2020. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 100 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00964-2 
• Medelpads räddningstjänstförbunds skrivelse 2019-11-08 
• Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningens 

verksamhetsområde 2020 
• Taxeberäkning gällande tillsynsverksamhet LSO/LBE 
• Taxa MRF 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 15  Motion (MP) om möjlighet att införa ett 
system för e-förslag 
 (KS-2018-00721-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad, samt 
 
att motionen överlämnas för beaktande till den tjänstemannagrupp 
som arbetar med framtagandet av strategi för medborgardialog. 

Ärendet 
Miljöpartiet de gröna (MP) lämnade i september 2018 in en motion 
om möjlighet att införa ett system för e-förslag. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag till beslut med följande tilläggsattsats: 
 

att motionen överlämnas till den tjänstemannagrupp som 
arbetar med framtagandet av strategi för medborgardialog 

 
Bodil Hansson (S) instämmer i Ina Lindström Skandevalls (L) 
yrkande men att tilläggsattsatsen kompletteras med för beaktande. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Bodil Hanssons (S) 
komplettering. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag med Ina Lindström 
Skandevall (L) och Bodil Hanssons (S) tilläggsattsats. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-12-17 - § 86 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00721-3 
• Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslag 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-13 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 16  Motion (MP) om att införa medborgarförslag 
i Sundsvall 
 (KS-2018-00727-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad, samt 
 
att motionen överlämnas för beaktande till den tjänstemannagrupp 
som arbetar med framtagandet av strategi för medborgardialog. 

Ärendet 
Miljöpartiet de gröna (MP) lämnade i september 2018 in en motion 
om att införa medborgarförslag i Sundsvall.  

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag till beslut med följande tilläggsattsats: 
 

att motionen överlämnas för beaktande till den 
tjänstemannagrupp som arbetar med framtagandet av strategi 
för medborgardialog,  

 
Bodil Hansson (S) instämmer i Ina Lindström Skandevalls (L) 
yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag med Ina Lindström 
Skandevalls (L) tilläggsattsats. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-12-17 - § 87 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00727-3 
• Motion (MP) om att införa medborgarförslag till 

kommunfullmäktige 
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Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 17  Motion (L) om att införa privata flerspråkiga 
äldreboende i Sundsvall enligt LOV för en bättre 
äldreomsorg och integration 
 (KS-2018-01000-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  

Ärendet 
Liberalerna har lämnat in ”Motion om att införa privata flerspråkig 
äldreboenden i Sundsvall enligt LOV för en bättre äldreomsorg och 
integration” till kommunfullmäktige. Ärendet är ett förslag till beslut 
på motionen.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) och Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Stefan Falk (L) och Viktoria Janssons (M) förslag och dels plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. Hans ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag.   

Reservation  
Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L), Viktoria Jansson (M) 
och Bertil Kjellberg (M) 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 plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-12-17 - § 88 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-01000-4 
• Protokoll socialnämnden 2019-04-25 §63 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Remissvar från kommunala pensionärsrådet 
• Motion (L) om att införa privata flerspråkiga äldreboende i 

Sundsvall enligt LOV för en bättre äldreomsorg och integration 
 
_ _ _ _ 
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§ 18  Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till 
budget- och skuldrådgivningen 
 (KS-2018-00388-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige, 
där de föreslår ett tilläggsuppdrag till budget- och 
skuldrådgivningsverksamheten, som handlar om att öka äldre 
personers kunskap om tillgängliga ekonomiska bidrag. Det här 
ärendet är ett svar på den motionen. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-12-17 - § 91 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00388-7 
• Remissvar från kommunala pensionärsrådet 2019-09-10 
• Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-09-26 § 87 
• Kultur- och fritidsnämndens skrivelse 
• Socialnämnden protokoll 2018-09-19 § 146  
• Socialtjänstens skrivelse 
• Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till budget- och 

skuldrådgivningen 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning krävs. 
_ _ _ _ 
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§ 19  Motion (KD) angående lokalt anknuten 
lekpark i Kvisselby 
 (KS-2019-00326-13) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen vara besvarad genom att frågan om en etablering 
av en lekplats i Kvissleby särskilt beaktas i framtagandet av en 
lekplatsplan för Sundsvalls kommun.  

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut på en motion från Kristdemokraterna 
där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en 
lokalt anknuten lekpark ska byggas i centrala Kvissleby. Ärendet har 
varit återremitterat till kommunstyrelsekontoret med motiveringen att 
beslutsunderlaget behöver kompletteras med mer information från 
stadsbyggnadskontoret.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) 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. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-12-17 - § 90 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00326-13 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-10-22 § 75 
• Kommunstyrelsekontorets skrivales 2019-09-10 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-28 § 122 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Motion (KD angående lokalt anknyten lekpark i Kvissleby 
 
_ _ _ _ 
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§ 20  Motion (KD) angående köp av Tranviken 
 (KS-2019-00457-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka 
möjligheter det finns för Tranvikens framtid, samt 
 
att uppdraget redovisas i kommunstyrelsen senast oktober 2020. 

Ärendet 
Ärendet gäller svar på en motion från Kristdemokraterna om återköp 
av mark vid Tranvikens havsbad. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att attsats ett ska ändras till: 
 

att anse motionen besvarad  
 
Vidare yrkar hon bifall till attsats två och tre i plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 
 
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 Liza-Maria Norlins (KD) 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-12-17 - § 92 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00457-5 
• Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-09-25 § 89 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Motion (KD) angående köp av Tranviken 

Uppföljning av beslut 
I förslaget till beslut får kommunfullmäktige en återrapportering när 
framtida möjligheter för Tranviken har utretts. 
 
_ _ _ _ 
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§ 21  Motion (M) om aktiviteskrav 
 (KS-2019-00587-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionens första attsats vara besvarad, samt 
 
att avslå motionens andra attsats. 

Ärendet 
Moderaterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta 
att Sundsvalls kommun utreder ett införande av skärpt aktivitetskrav 
för de personer som uppbär försörjningsstöd och har konstaterad 
arbetsförmåga. I motionen föreslås vidare att aktivitetskraven ska 
utformas på liknande sätt som i Solna, Växjö, eller Helsingborg. 
Ärendet är ett förslag till beslut på motionen.  

Överläggning 
Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff 
(SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar på att motionens första attsats ska anses vara 
besvarad och avslag till den andra attsatsen i motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag och dels Viktoria Jansson (M) med fleras 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag. 

Reservation 
Viktoria Jansson (M), Bertil Kjellberg (M), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Mats Hellhoff (SD) 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 plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-12-17 - § 89 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00587-4 
• Protokoll NAVI 2019-11-20 § 85 
• FAVI:s skrivelse 
• Protokoll socialnämnden 2019-11-21 § 175 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Motion (M) om aktivitetskrav 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-13 34 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 22  Motion (M) om medborgarbudget - 
återremitterat ärende 
 (KS-2017-00699-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen bevarad, samt 
 
att motionen överlämnas för beaktande till den tjänstemannagrupp 
som arbetar med framtagandet av strategi för medborgardialog. 

Ärendet 
Moderaterna (M) lämnade 2017 in en motion rörande 
medborgarbudget. Motionen återremitterades av kommunfullmäktige 
i februari 2018. Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att ge 
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram en modell för 
medborgardialog i Sundsvalls kommun.  

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut med följande tilläggsattsats: 
 

att motionen överlämnas för beaktande till den 
tjänstemannagrupp som arbetar med framtagandet av strategi 
för medborgardialog,  

 
Bodil Hansson (S) instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
finans- och näringslivsutskottets förslag med Viktoria Janssons (M) 
tilläggsattsats. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 101 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00699-8 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26 § 30 
• Motion (M) om medborgarbudget 
_ _ _ _ 
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§ 23  Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 

Ärendet 
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. 
 
Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

• Personalutskottet den 10 december 2019: 
 

 § 32 Översyn av HR-funktionen, slutrapport 
 § 33 Uppföljning av sjukfrånvaro december 2019 
 § 35 Lönekartläggning 2019 
 § 37 Direktiv och ramar löneöversyn 2020 
 

• Finans- och näringslivsutskottet den 17 december 2019: 
 

 § 90 Information och diskussion om intern 
kontrollplan 2020 för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

 § 91 Ekonomisk månadsrapport november 2019 
 § 95 Ansökan om finansiering 2020-2022 från 

Ung Företagsamhet 
 § 96 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 

2020 
 § 99 Internlån - Inventarieinköp grundskolor 
 § 102 Utdelning av avkastning 2019 ur 

kommunstyrelsens donationsstiftelser för 
allmännyttiga ändamål 
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Yttranden: 

• KS-2019-00990 Granskning detaljplan för Finnkajen, del av 
Stenstaden 1.4 

• KS-2019-00998 Samråd detaljplan för förtätning Sundsbruk 
Västland 26.39 

• KS-2019-01002 Samråd gällande Ljusta 2.13 
• KS-2019-01051 Granskning gällande ändring av del av 

detaljplan 2281K-S1317 för Granen 9 
• KS-2019-01069 Demografiska statistikområden 
• KS-2019-01069 Demografiska statistikområden – bilaga 

 
Delgivningskvitton: 

• KS-2019-00962-2 Ärende 2019-2899 fastigheten Lappstan 1 
 
Beslut om investeringar: 
- 
 
Personalärenden: 
Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet. Övrig tid 
förvaras de hos HR-direktören på koncernstaben. 
 

• KS-2019-01158-1 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin 
 
Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut  

1 2019-11-19 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-01-01 

2 2019-11-19 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-01-01 

3 2019-11-27 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-03-01 

4 2019-11-27 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-01-01 

5 2019-11-27 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-02-01 

6 2019-12-02 Minskad arbetstid för äldre anställda 
förlängning fr.o.m. 2020-02-04 

7 2019-02-12 Avtal om särskild avtalspension enligt KAP-
KL fr.o.m. 2020-11-01 

8 2019-12-10 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2019-12-01 
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9 2019-12-10 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-03-02 

10 2019-12-12 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-01-07 

11 2019-12-12 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-01-07 

12 2019-12-16 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
ht 2020 

13 2019-12-16 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-02-01 

14 2019-12-18 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-02-01 

 
Övriga delegationsbeslut: 

• KS-2019-00667-1 Tecknande av krislägesavtal med SSR, 
Vision, Ledarna, Akademiker Alliansen 

• KS-2019-01077 Utfärdande av fullmakt för advokater 
• KS-2019-01085 Utfärdande av fullmakt att föra kommunens 

fullmakt i domstol 
 
_ _ _ _ 
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§ 24  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll:  

 Kommunala pensionärsrådet (KPR) 2019-11-22 
 MRF direktionen 2019-11-08 
 Ostkustbanan AB  2019-11-22 
 REKO 2019-10-31 
 Samordningsförbundet i Sundsvall 2019-11-29 

 
• Stadsbacken AB - Förteckning av pågående sponsringsavtal 

 
_ _ _ _ 
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