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Tid 14.00–16.25 
Ajournering 15.00–15.15, 15.55–16.00 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
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Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X   
Lisa Lööf (S) X, §§ 1–21   
Leif Nilsson (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Isabelle Mixter (V) X   
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Johnny Skalin (SD) -   
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Övriga närvarande    
Stefan Söderlund kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Ulf Bergsten kommunjurist  
Ida Sundberg kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  
Caroline Grafström kommunsekreterare §§ 1–5 
Eva-Marie Blusi Tyberg ekoekonom § 2 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 6 
Maria Chruzander avdelningschef stadsbyggnadskontoret § 6 
Stina Feil trafikplanerare stadsbyggnadskontoret § 6 
Claes Rogander samhällsplanerare stadsbyggnadskontoret § 6 

 
Protokollet omfattar §§ 1–24 

 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Stefan Falk 
Justerare 

 
 
 
Christofer Nilsson 
Sekreterare 

 

 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-01-11 2016-01-13 2016-01-14 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2016-02-04 2016-01-14 – 2016-02-04 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Stefan Falk med Liza-Maria Norlin som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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Dagordning 
Ordföranden informerar att punkten 1, ”Aktuellt från koncernstaben” 
utgår från dagens sammanträde till förmån för en mer genomgående 
information om uppföljningen av samverkansavtalet mellan 
Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun. 
 
_ _ _ _  
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§1  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2016-00005) 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§2  Uppföljning av samverkanavtalet mellan 
Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun för år 
2015 
(KS-2015-00399-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera avrapportering om samverkansavtalets framdrift och 
resultat med Mittuniversitetet för år 2015. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har delegerat beslutsrätt till kommundirektören att 
företräda kommunen i samverkansavtalet med Mittuniversitetet. 
Kommundirektören ska årligen redovisa avtalets framdrift och 
resultat till kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Avtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun, daterat  

2014-04-14 
 
_ _ _ _ 
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§3  Redovisning av socialnämndens konkreta 
handlingsplan 
(KS-2015-00070) 
 

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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§4  Information om arbetet med Sundsvalls 
kommuns avslut av engagemanget i 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
(KS-2016-00039) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson informerar kommunstyrelsen hur 
avslutet av engagemanget i Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB ska kunna gå till och hur den ekonomiska 
utvecklingen har sett ut.  
 
_ _ _ _ 
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§5  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2016-00014) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

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

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommunstyrelsens ordförande 
om arbetet med regionbildningen. Kommunstyrelsens ordförande och 
oppositionsrådet har varit inbjudna till ett dialogmöte där regeringens 
representanter träffar kommuner och landsting för att prata om 
processen. 
 
_ _ _ _ 
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§6  Avtal mellan Sundsvalls kommun och 
Trafikverket för att ta fram en vägplan och bygga 
om väg 562, delen Sundsvalls resecentrum – 
Trafikplats Skönsberg 
 (KS-2015-00876-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till koncernstaben för att i nära samverkan 
med Stadsbyggnadskontoret komplettera ärendet med minst två 
ytterligare förslag till utformning av väg 562 på den aktuella 
sträckan, varav det ena är ett noll-alternativ (motsvarande dagens 
utformning) och konsekvenserna av detta.  
 
att ärendet bereds så att kommunstyrelsen kan fatta beslut i frågan på 
sitt ordinarie sammanträde 14 mars och att ärendet dessförinnan 
remitteras till Stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun och Trafikverket har skrivit en 
överenskommelse (KS-2014-00305) om ansvarsfördelningen kring 
olika infrastrukturprojekt i samband med E4-projektet. I 
överenskommelsen anges att ett genomförandeavtal för respektive 
infrastrukturprojekt ska tecknas. 
 
Detta ärende behandlar en del av ombyggnaden av väg 562 (gamla 
E4). Anledningen till att inte hela ombyggnaden av väg 562 ingår i 
ett avtal beror på att delarna ingår i olika vägplaner. Avtal för delar 
söder om Sundsvalls Resecentrum beräknas vara klara under 2016. 
Avtalet har arbetats fram i samråd mellan kommunen (genom 
Stadsbyggnadskontoret) och Trafikverket. Ärendet handlar om att 
godkänna avtalet.  
 
Ärendet handlar också om att godkänna den principutformning som 
kommunen vill att Trafikverket använder som underlag till 
vägplanen. 
 

Överläggning 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med följande 
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motivering: 
 
att återremittera ärendet till koncernstaben för att i nära samverkan 
med Stadsbyggnadskontoret komplettera ärendet med minst två 
ytterligare förslag till utformning av väg 562 på den aktuella 
sträckan, varav det ena är ett noll-alternativ (motsvarande dagens 
utformning) och konsekvenserna av detta.  
 
att ärendet bereds så att kommunstyrelsen kan fatta beslut i frågan 
på sitt ordinarie sammanträde 14 mars och att ärendet dessförinnan 
remitteras till Stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. 
 
Jörgen Berglund (M), Maria Algotsson (MP), Martin Klausen (SD), 
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) instämmer i 
återremissyrkandet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att återremittera ärendet. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-12-15 - § 244 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00876-2  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-11-18 § 169 
• Avtal om finansiering och genomförande 
• Sundsvalls kommuns principutformning 
 
_ _ _ _ 
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§7  Kompletterande val av representanter till 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
(KS-2014-00606) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Överläggning 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras.  
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att återremittera ärendet. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28, § 278 att flytta det 
kommunala pensionärsrådet från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. Flytten innebär att rådets samtliga politiska 
ledamöter ska bestå av kommunstyrelseledamöter, vilket innebär att 
kommunstyrelsen behöver utse två ledamöter och två ersättare, som 
tidigare valdes av socialnämnden. 
 
_ _ _ _ 
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§8  Val av representant till Design i 
Västernorrland ideell förening 
(KS-2015-00926-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Reinhold Hellgren (C) som ledamot till styrelsen för Design i 
Västernorrland Ideell Förening för perioden fram till föreningens 
årsstämma 2018. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har beviljat Design i Västernorrland Ideell 
Förening 200 tkr per år under perioden 2016–2018. 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 427 att en ledamot till 
styrelsen i föreningen ska utses för perioden fram till föreningens 
årsstämma 2018. Platsen är vakant. 
 

Överläggning 
Linnéa Kjellman (C) yrkar att Reinhold Hellgren (C) utses som 
ledamot till styrelsen för Design i Västernorrland Ideell Förening för 
perioden fram till föreningens årsstämma 2018. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Linnéa Kjellmans (C) yrkande. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-12-07 § 427 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-01-11 15 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§9  Intern kontrollplan 2016 för 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar  
 (KS-2015-00706-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna förslaget till intern kontrollplan 2016 för 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar 
 

Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2016 har koncernstaben tagit fram ett förslag 
på en intern kontrollplan för kommunstyrelsens uppsiktsansvar. 
 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-12-15 - §240 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00706-1 
• Bilaga 1 Intern kontrollplan 2016 Kommunstyrelsens 

uppsiktsansvar 
 
_ _ _ _ 
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§10  Intern kontrollplan 2016 för 
kommunstyrelsens verksamhet avseende 
koncernstaben, servicecenter samt service och 
teknik 
 (KS-2015-00707-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för 
kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben, samt 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för 
kommunstyrelsens verksamhet avseende servicecenter, samt 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för 
kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik. 

Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2016 har kommunstyrelsens tre verksamheter, 
vilka omfattar koncernstaben, servicecenter samt service och teknik, 
tagit fram ett förslag på en intern kontrollplan för sina respektive 
verksamheter. Då koncernstaben, servicecenter samt service och 
teknik tillhör samma nämnd sker beredningen som ett gemensamt 
ärende. Respektive förslag på intern kontrollplan finns dock 
särredovisat som separata bilagor (1, 2 och 3). 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-12-08 - § 150 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00707-1 

o Bilaga 1 – Intern kontrollplan 2016 för koncernstaben 
o Bilaga 2 – Intern kontrollplan 2016 för servicecenter 
o Bilaga 3 – Intern kontrollplan 2016 för service och teknik 

 
_ _ _ _ 
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§11  Utökning av 2016 års internlåneram 
 (KS-2015-00877-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utöka 2016 års internlåneram med 75 mnkr från 31,7 mnkr till 
106,7 mnkr i fastställd MRP 2016-2018,  
 
att finansiera utökningen av internlåneramen genom ökad upplåning 
med motsvarande belopp,  
 
att syftet med utökningen är att finansiera etablering samt framtida 
avetablering av boenden och utbildningslokaler för ensamkommande 
flyktingbarn,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för internlånet samt 
externa hyreskostnader söka boenden och utbildningslokaler i 
befintliga lokaler eller andra alternativ till moduler i syfte att minska 
årliga driftkostnader, 
 
att en förfrågan om tillgänglig ledig kapacitet görs till samtliga 
friskolor i Sundsvalls kommun. Vid ledig kapacitet ska friskolornas 
lokaler prioriteras före inhyrning av moduler. Om detta inte medför 
merkostnader för kommunen, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att innan eventuella moduler hyrs 
för boenden så ska även externa hyresvärdar tillfrågas om ledig 
kapacitet. Vid ledig kapacitet ska externa hyresvärdar prioriteras före 
inhyrning av moduler. Om detta inte medför merkostnader för 
kommunen. 
 

Ärendet 
Det stora behovet av boenden och utbildningslokaler för 
ensamkommande flyktingbarn innebär att interlåneramen för 2016 
behöver utökas med 75 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade 2015-
09-28 § 265 om Mål- och resursplan för 2016 med plan för 2017-
2018 och där avsattes 31,7 mnkr för internlån 2016. Finansieringen 
av den utökade internlåneramen föreslås ske genom ökad upplåning. 
Den ökade driftkostnaden som uppstår täcks av statsbidrag. 
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Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar på följande tilläggsattsatser: 
 
att en förfrågan om tillgänglig ledig kapacitet görs till samtliga 
friskolor i Sundsvalls kommun. Vid ledig kapacitet ska friskolornas 
lokaler prioriteras före inhyrning av moduler. Om detta inte medför 
merkostnader för kommunen, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att innan eventuella moduler hyrs 
för boenden så ska även externa hyresvärdar tillfrågas om ledig 
kapacitet. Vid ledig kapacitet ska externa hyresvärdar prioriteras 
före inhyrning av moduler. Om detta inte medför merkostnader för 
kommunen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag samt bifall till 
Jörgen Berglunds (M) tilläggsatser. 
 
Maria Algotsson (MP) och Martin Klausen (SD) instämmer i 
ordförandens yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag med Jörgen Berglunds (M) tilläggsattsatser. 
Detta blir kommunstyrelsens beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-12-15 - § 236 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00877-1 
 
_ _ _ _ 
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§12  Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2016 
 (KS-2015-00795-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  för år 2016 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, 
Maria Ring, Pia Westin, Eva Vestberg, Ingrid Engström, Josefin 
Karlsson, Birgitta Blom Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, 
Ulrika Andersson, Camilla Westlund och Sara Nordberg 
 för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till 
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton 
samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser 
med undantag av klientmedelskontona: 

• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
att för år 2016 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie 
Eriksson, Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve 
Sundqvist, att två i förening verkställa utbetalningar för löner och 
arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds, 

 
att för år 2016 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, 
Petra Hedlund, Kerstin Eriksson, Carina Sjöberg och Lena Larsson 
att två i förening verkställa utbetalningar i bankens betaltjänst 
”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar inom socialtjänsten,  

 
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 
2014-12-01 §53. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2014-12-01 beslut om fullmakt för 
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för år 2015.  
Fullmakten uppdateras en gång per år samt vid behov. 
I fullmakten för år 2016 är Sara Johansson borttagen. För att kunna 
säkerställa betalningar och arbeta effektivt i Servicecenter så har fyra 
nya namn tillkommit. Dessa är Liselotte Blom, Ulrika Andersson, 
Camilla Westlund och Sara Nordberg. 
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För banktjänsten ”kontantkort” har Kerstin Eriksson och Carina 
Sjöberg tillkommit. Sara Tenggren är borttagen och Petra Hedlund 
har bytt namn (tidigare Pålsson). 
 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll- 2015-12-15 - § 238 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00795-1 
 
_ _ _ _ 
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§13  Integrationsberedningens slutrapport  
 (KS-2015-00655-11) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige utan eget 
ställningstagande. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tillsatt en fullmäktigeberedning 
”integrationsberedningen” som har lämnat in sin slutrapport. Ärendet 
är förslag till beslut som lämnas till kommunfullmäktige utifrån 
rapportens innehåll.  

Överläggning 
Christiane Rüdiger (V) yrkar på följande 
 
att barn- och utbildningsnämnden åläggs att analysera skillnader för 
hur nyanlända klarar utbildningen i Sundsvalls kommun jämfört med 
riket står för, och beslutar om de åtgärder som behöver vidtas för att 
komma tillrätta med detta och återrapporterar till kommunstyrelsen 

 
att barn- och utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration (NAVI) samverkar för att 
utbildningsplan för sent anlända elever tas fram av gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen tillsammans, 

 
att utreda om och hur en utvidgad kartläggningsverksamhet 
exempelvis enligt Kristianstadmodellen skulle kunna införas,  
 
att Sundsvalls kommun inför ett arbetssätt där man strategiskt 
arbetar för att nyanlända ska finnas på alla skolor,  
 
att Sundsvalls kommun tar ställning till att i samverkan med friskolor 
i vår kommun skapa en gemensam antagning, 

 
att NAVI vidareutvecklar arbetssätt för alternativa vägar att lära sig 
svenska kombinerat med praktik och med utbildningsvägar direkt mot 
yrken, 

 
att utreda om och hur ett ”integrationstorg” kan skapas, 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-01-11 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

att ett ägardirektiv till Mitthem AB är att bolaget avsätter 100 
lägenheter per år från och med år 2016 för kommunens egna 
verksamheter, så länge som de kommunala verksamheterna anser att 
behovet finns, 

 
att kommunstyrelsen tillsammans med andra berörda nämnder 
utreder hur kravet på att lägenheter ska avsättas till bostadssociala 
ändamål vid nybyggnationer i kommunen ska se ut vid tecknande av 
avtal,  
 
att En integrationsgrupp på tjänstemannanivå tillsätts där berörda 
förvaltningar och bolag ingår. Arbetet leds av ordförande för NAVI 
med stöd från kommunstyrelsen.  

 
att varje nämnd och berört bolag säkerställer att dialog förs om 
lösande av övergripande och specifika integrationsfrågor, där NAVI 
fungerar som sammankallande, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast, och senast i april 
2016, återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på 
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen, och att 
kommunstyrelsen ansvarar för frågan efter den nya modellen är 
fastställd, 

 
att varje nämnd ser till att kompetensen för att återsöka medel från 
Migrationsverket finns inom den egna förvaltningen och 
återrapporterar till kommunstyrelse 

 
att varje nämnd och bolag ser till att integrationsfrågor beaktas i den 
egna organisationens verksamheter, och särskilda åtgärder vidtas 
vid behov, 

 
att ställa sig positiv till förslaget att Sundsvalls kommun arbetar på 
ett liknande sätt som Borlänge med en sommarskola tillgänglig för 
alla men att detta hanteras inom ramen för MRP-processen,  

 
att Kultur- och fritidsförvaltningen skapar någon form av incitament 
för föreningarna att ta ett större ansvar över integrationsuppdraget, 
exempelvis ett ekonomiskt incitament.  
 
Jörgen Berglund (M) yrkar på ajournering. 
 
När sammanträdet återupptas meddelar Stefan Falk (L), Martin 
Klausen (SD), Liza-Maria Norlin (KD), Maria Algotsson (MP) och 
Jörgen Berglund (M) att de återkommer i kommunfullmäktige och 
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deltar därmed inte i dagens beslut. 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till 
kommunfullmäktige utan eget ställningstagande men att Christiane 
Rüdigers förslag till attsatser bifogas protokollet.  
 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
instämmer i ordförandens förslag och deltar därmed i beslutet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige utan eget 
ställningstagande. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-12-15 - § 76 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00655-11 
• Integrationsberedningens rapport, 2015-09-03 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12 § 354 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2015-10-21 § 189 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2015-10-07 § 66 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 159 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Mitthem AB:s remissvar, 2015-10-27 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 140 
• Stadsbyggnadskontorets, skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-11-11 § 119 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§14  Samordningsansvar för framtida hantering 
av utsatta EU-medborgare, återrapportering 
 (KS-2015-00874-2) 
 

Beslut 
Finans- och näringslivutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa socialnämnden ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för 
socialnämndens samordningsansvar för framtida hantering av utsatta 
EU-medborgare, 
 
att hänskjuta frågan om finansiering av socialnämndens 
samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare, 
till kompletteringsbudget 2016. 

Ärendet 
Socialnämnden begär ett tilläggsanslag med 1,5 miljoner kronor för 
2016 med anledning av nämndens samordningsansvar för framtida 
hantering av utsatta EU-medborgare. Koncernstaben föreslår att 
socialnämnden anvisas ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för 
2016. Anslaget föreslås finansieras i kompletteringsbudget 2016. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet och följande 
tilläggsattsats: 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva 
kommunfullmäktiges tidigare beslut i frågan. 
 
Jörgen Berglund (M) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) önskar få lämna en protokollsanteckning.  
 
Liza-Maria Norlin (KD) och Maria Algotsson (MP) instämmer i 
Stefan Falks (L) protokollsanteckning. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
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finans- och näringslivsutskottets förslag med bifall från Bodil 
Hansson (S) och dels Martin Klausens (SD) avslagsyrkande med 
tilläggsattsats. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Vidare godkänner han att protokollsanteckningarna får ställas. 
 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning: 
 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi moderater hade ett annat förslag i fullmäktige kring hantering av 
utsatta EU-medborgare än majoriteten. Beslutet som fullmäktige 
fattade innebär ökade kostnader för socialnämnden. Då vårt förslag 
inte vann gehör är det med hänsyn till majoritetens beslut rimligt att 
socialnämnden får kostnadstäckning för detta.” 
 
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Enligt beslutet i kommunfullmäktige skall ingen avhysning ske av 
migranterna på Södra kajen innan ett kommunalt alternativ tagits 
fram och färdigställts. Detta har vår fullmäktigegrupp uppfattat som 
ett skyndsamt ärende med tanke på boendesituationen över 
vinterhalvåret. Därför är det förvånande och oroande att majoriteten 
inte avser vidta åtgärder i denna del före sommaren enligt 
uppgifter.” 
 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-12-15 - § 243 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00874-2 
• Socialnämndens protokoll 2015-11-18 § 215 
• Socialtjänstens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§15  Riktlinjer vid förfrågan om ekonomisk 
garanti för tvångsförvaltning 
 (KS-2010-00640-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta riktlinjer ”Förskottering av medel till förvaltare i samband 
med tvångsförvaltning” enligt koncernstabens förslag 2014-10-22, 
 
att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag på delegater 
för beslut enligt 28 och 29 §§ bostadsförvaltningslagen samt yttrande 
enligt16 § 4 och 5 st. lagen (1973:188) om arrendenämnder och 
hyresnämnder, samt 
 
att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag på ändring 
av kommunstyrelsens reglemente i syfte att förtydliga styrelsens 
ansvar för tvångsförvaltningsärenden. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har vid tillfällen då tvångsförvaltning varit 
aktuellt för fastigheter inom kommunen, fått frågan om kommunen är 
beredd att ge ekonomiska garantier till förvaltaren. Kommunen har 
inga särskilda rutiner för hur vi ska hantera sådana förfrågningar. 
Koncernstaben har fått i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer om 
hur förfrågningarna ska hanteras. 
 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 - § 225 
• Koncernstabens skrivelse 

• Bilaga 1 – Koncernstabens förslag till riktlinjer, ”För-
skottering av medel till förvaltare med tvångsförvaltning”, 
2014-10-22 

• Bilaga 2 – Koncernstabens PM ”Utredning av tidigare 
förfrågningar om ekonomisk garanti vid tvångsförvaltning”, 
2014-10-22 
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• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2012-04-24 § 77 
• Samordningsutskottets protokoll, 2010-10-19 § 671 
 
_ _ _ _ 
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§16  Västermalm, säkerhetsinvesteringar – 
attesträtt 
 (KS-2015-00293-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge attesträtt för ovanstående till projektchef Björn Storgärd vid 
koncernstaben, service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel för projektering och 
installation av brandlarm, passersystem samt inbrottslarm i 
Västermalms skola.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-12-08 - § 152 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00293-2 

o Hyrestillägg för Västermalms skola, brandlarm, passage- och 
inbrottslarm 

 
_ _ _ _ 
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§17  Skönsmons skola, om- och tillbyggnad – 
attesträtt 
 (KS-2015-00802-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till avdelningschef Magnus 
Fridell vid koncernstaben, service och teknik.  

Ärendet 
Ärendet utgörs av beslut om 120 mnkr av investeringsmedel från 
2016 och 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i 
syfte att genomföra om- och tillbyggnad av Skönsmons skola. 
 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-12-08 - § 153 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00802-1 

o Hyresoffert för Skönsmons skola 
o Skiss över hurs A söder och hus B norr 
o Skiss över hus C 
o Skiss över hus D 
o Renderad bild 
o Skiss över hus A och B, öster och väster 
o Ritning över fastigheten 

• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-08-27 § 78 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16 § 250 
• Infrastrutkur- och serviceutskottets protokoll, 2014-05-20 § 69 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09 § 203 
 
_ _ _ _ 
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§18  Ny delegation till förvaltningsdirektör för 
servicecenter 
 (KS-2015-00881-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delegera beslutanderätt till förvaltningsdirektör för servicecenter 
enligt förslag i koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-26. 

Ärendet 
Den beslutanderätten som kommunstyrelsen sedan tidigare har 
delegerat beslutanderätt till förvaltningsdirektören för servicecenter 
var tidsbegränsad till 2015-12-31. Den behöver nu förnyas för att 
nödvändiga beslut ska kunna tas i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-12-08 - § 154 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00881-1 
 
_ _ _ _ 
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§19  Ändringar i kommunstyrelsens reglemente 
 (KS-2015-00632-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra i kommunstyrelsens reglemente enligt koncernstabens 
förslag i tjänsteskrivelse daterad 2015-12-01, samt 
 
att plan- och utvecklingsutskottet efter ett år får en redovisning om 
hur den utökade delegationsrätten gällande fastighetsfrågor används. 

Ärendet 
Vissa verksamheter har tillkommit till kommunstyrelsen. Bland annat 
har kommunstyrelsen fått ansvaret för sociala investeringsmedel som 
beslutats av kommunfullmäktige samtidigt som FATI avvecklas. 
Koncernstaben föreslår också en del förtydliganden kring till 
exempel upphandling. Vidare har det skett några förändringar inom 
personalområdet efter servicecenters och personalnämndens 
införande. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar på följande tillägg i att-sats två: 
 
att plan- och utvecklingsutskottet efter ett år får en redovisning om 
hur den utökade delegationsrätten gällande fastighetsfrågor 
används. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag med dagens tillägg från Bodil 
Hansson (S). Detta blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-12-15 - § 77 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00632-1 
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, 2015-12-01 
 
_ _ _ _ 
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§20  Motion (KD) om rörelse på schemat varje 
dag 
 (KS-2015-00086-5) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera motionen, 
 
att i återremissen beakta utfallet av barn- och utbildningsnämndens 
utvärdering av försöken på St: Olovskolan och Södermalm gällande 
rörelse på skoltid. 

Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion där motionären yrkar att 
fullmäktige ska besluta om att införa rörelse på schemat varje dag 
som en del i att kommunen ska nå målet om ”Sveriges bästa skola 
2021”. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 
att återremittera motionen, 
 
att i återremissen beakta utfallet av barn- och utbildningsnämndens 
utvärdering av försöken på St: Olovskolan och Södermalm gällande 
rörelse på skoltid. 
 
Liza-Maria Norlin (KD), Martin Klausen (SD), Maria Algotsson 
(MP), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels Hans 
Forsbergs (C) återremissyrkande och dels bifall till motionen med 
bifall från Liza-Maria Norlin (KD) med flera. Han frågar 
kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras. Han finner att ärendet ska återremitteras. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-12-08 - § 156 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00086-5 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-21 § 95 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-03-19 
• Motion (KD) angående rörelse på schemat varje dag 
 
_ _ _ _ 
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§21  Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya 
och alternativa driftsformer 
 (KS-2014-00819-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Stefan Falk (FP) om att införa 
nya och alternativa driftsformer i Sundsvalls kommun. 
 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på motionen. 
 
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Maria Algotsson 
(MP) yrkar avslag på motionens första att-sats och bifall till 
motionens andra och tredje att-sats, nämligen följande: 
 
att kommunen ska säga ja till nya friskolor, 
 
att valfriheten för våra äldre breddas så att lagen om 
valfrihetssystem också ska omfatta äldreboenden. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag att avslå motionen, dels 
Stefan Falks (L) bifallsyrkande och dels Jörgen Berglund (M) med 
fleras förslag om att avslå att-sats ett och bifall den andra och tredje 
att-satsen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag att avslå motionen. 
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Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Maria 
Algotsson (MP) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-24 - § 232 
• Koncernstabens skrivelse 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2015-10-07 § 65 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2015-09-23 § 166 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-23 § 143 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 119 
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 
• Lantmäterinämndens protokoll 2015-09-23 § 14 
• Lantmäterikontorets skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 92 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Miljönämndens protokoll 2015-09-09 § 47 samt 

förvaltningsskrivelse 
• Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya och alternativa 

driftsformer 
 
_ _ _ _ 
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§22  Motion (MP) om cykelplan för Sundsvalls 
kommun 
 (KS-2015-00496-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Miljöpartiet har i en motion yrkat på: 

- Att ta fram en cykelplan för Sundsvalls kommun. 
- Att cykelplanen ska dels bestå av en strategi som på ett tydligt 

sätt prioriterar cykling. Dels ge förslag för en bra, snabb men 
ändå en säker sammanhängande cykelinfrastruktur. Dels 
förslag på hur underhållet kan hålla god standard på 
cykelvägnätet året om och hur stödfunktioner och tjänster kan 
utvecklas för cyklisterna. 

- Att uppföljning av mätbara mål görs t.ex. i ett cykelbokslut. 
 

Överläggning 
Maria Algotsson (MP) och Hans Forsberg (C) yrkar bifall till 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 
Vidare önskar Maria Algotsson (MP) få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Maria Algotsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
"Vi ser positivt på att ett arbete med ett cykelprogram kommit igång 
under året." 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-12-08 - § 157 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00496-5 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 150 
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 
• Motion (MP) om cykelplan för Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§23  Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Delegationsbeslut 
 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:  

o Finans- och näringslivsutskottet den 15 december §§ 235–237, 
239, 241–242, 245  
o Plan- och utvecklingsutskottet den 15 december § 75  
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 8 december §§ 151, 155  

 
• Beslut om ”Omedelbar stängning av Nordichallen”, 2014-12-12  
 
• Delegationsbeslut – personalfrågor (KS-2015-00013)  

• Anmälan av anställningsbeslut hos servicecenter under 
perioden 2015-05-01–2015-10-14  

 
_ _ _ _ 
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§24  För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Beslut om tillstånd till kameraövervakning (KS-2015-00596)  
 
• Styrelseprotokoll:  

o Mitthem AB 2015-11-05/06 §§ 42–53  
o Mitthem AB 2015-11-13 §§ 52–55  
o MittSverige Vatten AB 2015-11-05 §§ 39–50  

 
• Kommunrevisionens rapport ”Socialnämndens 

förvaltningsorganisation”, 2015-11 (KS-2015-00886) 
 
_ _ _ _ 
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