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Tid Kl. 14.00–14.55 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande 1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X, ej § 108 pga jäv Niklas Säwén (S) § 108 
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Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X § 108  
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Jonas Väst (S) X   
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Övriga närvarande    
Stefan Söderlund kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 105 
Beatrice Fredriksson kommunjurist  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  

 
Protokollet omfattar §§ 104–124 

 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande §§ 104–107, 109–124 

Bodil Hansson 
Ordförande § 108 

 
 
 
Liza-Maria Norlin 
Justerare 

 
 
 
Christofer Nilsson 
Sekreterare 

 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-04-11 2016-04-13 2016-04-14 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2016-05-06 2016-04-14 – 2016-05-05 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Liza-Maria Norlin med Jörgen Berglund som 
ersättare. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 5 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
 

Dagordning 
 
Jörgen Berglund (M) önskar få ärendet ”Stora Torget” tillagt på 
ärendelistan, vilket ordföranden godkänner. 
 
_ _ _ _  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 6 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§ 104  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2016-00005) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 

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

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande 
aktuella händelser inom kommunkoncernen: 

• Framtidsmyran – går av stapeln den 12 april 2016 
• Sociala investeringsfonden – har nu startat 
• Värdeskapandeprojektet på trygghetsboendet på Norra Kajen 
• Skönsmomodellen som snart är i mål inom hemtjänsten 
• Förslag på länsgemensam familjehemsvård 
• Ungdomsteamet 
• Upphandling för nya simhallen 
• Överprövning Granlunda och Skönsmons skola 
• Verksamhetsutvecklingsdag för service och teknik 

 
_ _ _ _ 
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§ 105  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2016-00088) 
 

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.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar på följande: 
 
”Att kommunstyrelsen uppdrar till Koncernstaben att tillsammans 
med socialförvaltningen ta fram ytterligare åtgärder för att 
socialnämnden snabbare ska komma i ekonomisk balans.” 
 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) 
instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Ordföranden yrkar avslag på Jörgen Berglund (M) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Jörgen Berglund (M) med fleras förslag och dels ordförandens 
avslagsyrkande på detsamma. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Jörgen Berglunds (M) 
yrkande. 
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Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria 
Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 106  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  
Ordföranden informerar om följande aktuella punkter vid dagens 
sammanträde: 

• Ostkustbanan 
• Regionfrågan 
• Demokratiutredningen 

 
_ _ _ _ 
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§ 107  Val av stämombud och nominering av 
ledamot till styrelsen för ideella föreningen Bron 
 (KS-2015-00855-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Peder Björk (S) till stämombud till ideella föreningen Bron 
för 2016 -2018, 
 
att utse Liza-Maria Norlin (KD) till ersättare för stämombudet till 
ideella föreningen Bron för 2016 -2018, 
 
att kommunen skall företrädas av tjänsteman i den ideella föreningen 
Brons styrelse 
 
att styrelseuppdraget utförs inom ordinarie tjänst utan arvode 
 
att bemyndiga kommundirektören att under åren 2016-2018 utse 
tjänsteman från koncernstaben till styrelsen för ideella föreningen 
Bron.  

Ärendet 
Den ideella föreningen Bron, som driver bolaget Bron Innovation 
(namnet var tidigare Sundsvall42) har kommit in med önskan om att 
Sundsvalls kommun som medlem utser ett stämmoombud. 
Årsstämma planeras till juni månad. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar på att Peder Björk (S) utses till stämombud. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar på att Liza-Maria Norlin (KD) utses till 
ersättare för stämombudet.  
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut och 
det är koncernstabens förslag, med tilläggsval av ombud vid dagens 
sammanträde. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-03-22, § 31 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-08 
 
_ _ _ _ 
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§ 108  Årsredovisning 2015 för Svenska Kommun 
Försäkrings AB 
(KS-2016-00071-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunens ombud på årsstämman i Svenska Kommun 
Försäkrings AB följer revisorernas förslag och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2015. 

Ärendet 
Svenska Kommun Försäkrings AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har vid 
tjänsteskrivelsens upprättande ännu inte överlämnat sin 
granskningsrapport. 

Överläggning 
Joâo Pinheiro (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag. Detta blir kommunstyrelsens beslut 

Jäv 
Peder Björk (S) anmäler jäv och ersätts av Niklas Säwén (S) under 
hanteringen av ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-29  
• Årsredovisning 2015 Svenska Kommunförsäkringar 
• Revisionsberättelse SKFAB 2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 109  Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2015-12-31 
 (KS-2015-00717-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återredovisningen av slutredovisade MRP-uppdrag 
enligt koncernstabens skrivelse 2015-02-23, 
 
att förklara uppdragen avslutade 

Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som 
nämnderna har slutredovisat från augusti – december 2015, för 
kommunfullmäktiges godkännande. Från och med MRP 2015 så 
återrapporteras inte alla MRP uppdrag till kommunfullmäktige, men 
de uppdrag som nu återrapporteras har sitt ursprung i MRP före 2015. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll. 2016-03-22, § 32 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-24 
• Bilaga - protokoll och skrivelser 
 
_ _ _ _ 
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§ 110  Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2015-2016- med plan för 2017-2018 
 (KS-2016-00171-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna statusrapport av MRP-uppdrag 2015 enligt 
koncernstabens tjänsteskrivelse 2016-02-24 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och resursplan för 2015-
2016 med plan för 2017-2018. I planen har kommunfullmäktige 
angivit ett antal uppdrag som ska redovisas särskilt till 
kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter/årsredovisning 
och återredovisas till kommunfullmäktige när uppdragen är slutförda. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-03-22, § 33 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-24 
• Sammanställning av uppdrag 2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 111  Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet 
och de kommunala befogenheterna – svar på 
revisionsrapport 
(KS-2015-00947-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fortsättningsvis formellt fastställa den version av Stadsbackens 
årsredovisning där det framgår om varje bolag i koncernen har 
bedrivit sin verksamhet under det gångna året i enlighet med de 
ändamål som kommunfullmäktige har fastställt samt inom de 
kommunala befogenheterna 
 
att fortsättningsvis formellt fastställa årsredovisningen för de bolag 
som inte ingår i Stadsbacken samt eventuella kommunalförbund 
inkluderande ett stycke där det framgår om respektive bolag 
alternativt kommunalförbund har bedrivit sin verksamhet under det 
gångna året i enlighet med de ändamål som kommunfullmäktige har 
fastställt samt inom de kommunala befogenheterna förutsatt att så är 
fallet samt 
 
att lämna denna skrivelse som svar till kommunrevisionen och PwC. 

Ärendet 
Förslag till svar från kommunstyrelsen till kommunrevisionen och 
PwC på erhållen rapport. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-03-14, § 92 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-02-23 § 18 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00947-2 
• Kommunrevisionens skrivelse, 2015-12-14 
• PwCs rapport, 2015-12 
 
_ _ _ _ 
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§ 112  Förslag till landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun, remissvar 
 (KS-2016-00200-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens skrivelse, daterad 2016-03-07 som 
kommunstyrelsens remissvar, med förändringar gjorda i remissvaret 
vid dagens sammanträde, 
 
att i remissvaret också föreslå att programmet kompletteras med 
skrivningar om hur privata aktörer kan uppmuntras att börja bygga 
bostäder på landsbygden. 

Ärendet 
Koncernstaben har under 2015-2016 tagit fram ett förslag till 
landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun. Programmet har 
remitterats till nämnder och bolag i kommunkoncernen. Det här 
ärendet berör kommunstyrelsens remissvar. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar på följande förändringar i remissvaret:  
 

”S.2 Genomförande uppföljning 
”Programmet kommer att följas upp var annat år…..”  
Moderaterna yrkar att detta ska ske årligen. 
 
S.6 Mål och vision för Landsbyggden i stycket om övergripande 
mål 
”Under framtagandet av landsbygdsprogrammet …..effektmål” 
Moderaterna yrkar att det i denna beskrivning tydligt ska redovisas 
vilken utgångspunkt/startläge som vi utgår ifrån. 
S.7 Grundläggande service 
Första stycket sista mening ” Utgångspunktern är att den 
kommunala service som finns på…..även fortsättningsvis bör 
erbjudas där” 
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska. 
S.7 Grundläggande service 
Tredje stycket ” Kommunen beslutar inte över kommersiell och 
övrig….” 
Moderaterna yrkar att Kommunen här bör se sin roll i att årligen 
träffar såväl företag som annan offentlig verksamhet. Detta i syfte 
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att ha en god insyn i förutsättningar och framtid. 
S.8 Kommunal service 
Första stycket ”Den kommunala servicen……. Även 
fortsättningsvis bör ha tillgång till denna service ” 
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska. 
S.8 Kommunal service 
Andra styckets näst sista mening, ”Sundsvalls kommuns 
utgångspunkt…. Bör ha tillgång till denna service ”  
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska. 
S.8 Kommunal service 
Tredje stycket, andra meningen  ”Sundsvalls kommun bör….”  
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska. 
S.10 Fokusområden  
Första styckets senare del ”Kommunerna bör via dessa orter säkra 
att ….” samt ” Även ny service bör….” 
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska. 
S.10 Fokusområden  
Fjärde styckets sista mening ”Kommunen är positiv…” 
Moderaterna yrkar att det positiv ändras till ska underlätta 
S.11 Näringsliv, sysselsättning och turism 
Första styckets fjärde mening ” Även om det själklart finns 
skillnader mellan kommundelarnas… landsbygden saknas i regel 
stora privata och kommunala arbetsgivare” 
Moderaterna yrkar att förtydligande görs där kommunens också 
inkluderas 
S.13 Bebyggelse och kommunikationer 
Första styckets fjärde mening ”Det finns ett behov av ” 
Tredje styckets första mening ”Hur bostadssituationen på 
landsbygden , och i synnerhet behovet av fler hyreslägenheter ,bör” 
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska. 
Fjärde styckets sjätte mening ””När det gäller kollektiv trafiken…… 
för förbättrad gatubelysning på landsbygden” 
Moderaterna yrkar att följande tillägg görs: Kommunen ska avsätta 
medel för nyinvestering  
S.14 Snabbt bredband  
Andra styckets första mening ”Snabbt bredband……en fråga om 
demokrati och inkludering” 
Moderaterna yrkar att betoning på att det även är en grund för 
arbete och utbildning  
Tredje styckets sista mening ” Via näringslivsbolagets 
bredbandslots ska Sundsvall….” 
Moderaterna yrkar att även kommunal borgen ska ingå i åtaganden.  
 
S.16-17  Handlingsplan för landsbygden  
S.16 1. Offentlig och kommersiell service  
”Detta bör kommunen göra ” 
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska 
S.17 2. Näringsliv, sysselsättning och turism  
”Detta bör kommunen göra ” 
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska 
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S.17 3 Natur, friluftsliv och ideell sektor  
”Detta bör kommunen göra ” 
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska 
S.17 4. Bebyggelser och kommunikationer 
”Detta bör kommunen göra ” 
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska 
S.18 5. Snabbt Bredband   
”Detta bör kommunen göra ” 
Moderaterna yrkar att bör ändras till ska 

 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag, samt till Jörgen Berglunds (M) förslag till förändringar, 
förutom följande mening: ”Kommunen ska avsätta medel för 
nyinvestering”. 
 
Jörgen Berglund (M) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag, med förändringar gjorda av 
Jörgen Berglund (M) och Bodil Hansson (S) vid dagens 
sammanträde. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att de inte 
deltar i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-03-22, § 18 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-07 
• Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun 
• Karta över landsbygdsdefinition 
• Karta över serviceorter för kommundelarna  
• Remissmissiv Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, 

2016-01-21  
 

_ _ _ _ 
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§ 113  Kompetensförsörjningsstrategi för 
Sundsvall - svar på remiss 
 (KS-2016-00103-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom koncernstabens remissvar, daterat 2016-02-09. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har ombetts att besvara remissen – 
Kompetensförsörjning i Sundsvall. Remissen innehåller tre 
frågeställningar. 

1. Synpunkter och kommentarer avseende analysdelen i 
strategin. 

2. En beskrivning av hur förvaltningarna arbetar med de 
utmaningar som beskrivs. 

3. Synpunkter och kommentarer avseende förslag till fortsatt 
arbete. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-03-15, § 18 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-09 
• Kompetensförsörjningsstrategi Sundsvall, remiss 
 
_ _ _ _ 
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§ 114  Yttrande över samråd om detaljplan för del 
av Förrådet 4 och 9, bostäder m.m. 
(KS-2016-00294-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncernstabens skrivelse, dnr 2016-00294, ska utgöra 
kommunstyrelsens yttrande över detaljplan i samrådsskedet, 
 
att översända yttrandet så att det är Stadsbyggnadsnämnden tillhanda 
senast den 20 april 2016, 
 
att avstå att yttra sig över kommande granskningshandling, såvida 
detaljplanen inte genomgår omfattande förändringar inför 
granskningen. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
”del av Förrådet 4 och 9, bostäder m.m.”. Samrådstiden pågår fram 
till 20 april 2016. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-30 
• Missiv Samråd 
 
_ _ _ _ 
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§ 115  Köpeavtal avseende område av fastigheten 
Klinten 2, östra byggrätten 
 (KS-2016-00193-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till köpeavtal avseende område av Klinten 2 
(östra byggrätten) mellan Bostaden i Vännäs AB och kommunen, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
förslag till köpeavtal mellan Bostaden i Vännäs AB och kommunen 
avseende område av fastigheten Klinten 2, Västermalm Sundsvall. 
Försäljningen omfattar den östra byggrätten och avser nybyggnad av 
bostäder i form av hyresrätter i ett flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-03-22, § 34 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-04 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-17 § 28 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Förslag - köpeavtal 
 
_ _ _ _ 
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§ 116  Köpeavtal avseende område av fastigheten 
Klinten 2, västra byggrätten 
 (KS-2016-00194-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till köpeavtal avseende område klinten 2 (västra 
byggrätten) mellan RBM Fastigheter 5 och kommunen, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
förslag till köpeavtal mellan RBM Fastigheter 5 AB och kommunen 
avseende område av fastigheten Klinten 2, Västermalm Sundsvall. 
Försäljningen omfattar den västra byggrätten och avser nybyggnad av 
bostäder i form av hyresrätter i ett flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-03-22, § 35 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-04 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-17 § 29 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Förslag - avtal 
 
_ _ _ _ 
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§ 117  Motion (FP) om att satsa på 
ungdomsboende 
 (KS-2015-00414-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Folkpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och Mitthem 
AB i uppdrag att utreda möjligheten att införa hyresrabatt för 
ungdomar mellan 18-25 år. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag att avslå motionen. Vidare önskar hon få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falks (L) yrkande 
om bifall till motionen. Han stället förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Vidare godkänner han att protokollsanteckningen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Bodil Hansson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Frågan är av så betydande ekonomisk karaktär att den bör 
behandlas i partiernas budgetarbete.” 

Reservation 
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-03-22, § 21  
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-07 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-09-25 § 134 
• Stadsbacken AB skrivelse, 2015-09-15 
• Remissvar Mitthem, 2015-08-14 
• Motion (FP) om att satsa på ungdomsboende, daterad 2015-04-10 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 118  Motion (FP) angående hälsa för äldre 
 (KS-2015-00548-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Folkpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att kommunen 
inför E-nattfrid. Motionären föreslår även att när en brukare bedömts 
ha rätt till nattillsyn, som en insats, ska brukaren kunna välja mellan 
E-nattfrid, personlig tillsyn eller en kombination av dessa. 

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

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

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottet, 2016-03-15, § 19 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-26 
• Socialnämndens protokoll 2015-10-21 § 187 samt skrivelse 
• KPRs yttrande 
• Motion (FP) angående hälsa för äldre 
 
_ _ _ _ 
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§ 119  Motion (MP) angående hyrcyklar i centrala 
Sundsvall 
 (KS-2015-00420-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion där motionäreren yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar: 
 

- Att införa ett hyrcykelsystem för allmänheten i centrala 
Sundsvall 

- Att cykeluthyrning ska initieras som projekt och att man 
under projektets gång ska prova olika alternativa 
lösningar för finansiering 

- Att man inför ett permanent hyrcykelsystem efter den 
modell som gav mest positiva resultat 

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Angel Villaverdes (MP) 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-03-22, § 19 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-16 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 134 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-08-27 
• NAVI protokoll 2015-09-16 § 58 
• FAVI skrivelse, 2016-08-17 
• Motion (MP) angående hyrcyklar i centrala Sundsvall, daterad 

2015-04-27 
 
_ _ _ _ 
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§ 120  Motion (MP) om förbättring av trafikmiljön 
runt kommunens skolor och förskolor 
 (KS-2015-00734-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Miljöpartiet de gröna har i en motion, inkommen 2015-09-28, 
föreslagit att kommunen skall  

• göra trafikmiljön runt kommunens skolor och förskolor 
säkrare genom fysiska åtgärder som att bygga säkra och 
barnvänliga gång- och cykelvägar, skapa lågfartszoner eller 
bilfria zoner, 

• arbeta strukturerat med beteendepåverkande åtgärder i form 
av information och dialog på föräldramöten och ta upp 
frågorna i barnens skolarbete för att få så många som möjligt 
att gå och cykla. 

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Angel 
Villaverdes (MP) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-03-15, § 20 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-18 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-12-16 § 222 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-12-16, § 200 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Motion (MP) angående förbättring av trafikmiljön runt 

kommunens skolor och förskolor 
 
_ _ _ _ 
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§ 121  Motion (KD) angående fler centrala 
kommunala lekplatser 
 (KS-2015-00422-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion där motionärerna yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar att bygga fler kommunala lekplatser 
i centrala Sundsvall. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) 
och Alicja Kapicas (M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-03-22, § 20 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 121 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-09-01 
• Motion (KD) angående fler centrala kommunala lekplatser, 

daterad 2015-04-27 
 
_ _ _ _ 
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§ 122  Stora Torget 
 (KS-2016-00335) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Jörgen Berglund (M) har vid dagens sammanträde väckt ett ärende 
om Stora Torget i Sundsvall. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar följande: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att tillsvidare avbryta den 
planerade ombyggnationen av Stora Torget, 
 
Att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att återkomma till fullmäktige 
med fler olika förslag till ny utformning av Stora Torget, 
 
Att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att de olika nya förslagen ska 
tas fram i samråd med allmänheten och näringslivet i kommunen, 
 
Att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att ställa ut de olika nya 
förslagen för inhämtande av ytterligare synpunkter från allmänhet 
och näringsliv innan slutligt beslut tas, 
 
Att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att genomföra 
ombyggnationen i huvudsak under tid på året då torget används som 
minst, 
 
Att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att tydligt redovisa hur de 
olika förslagen leder till en mera attraktiv mötesplats, 
 
Att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att presentera förslag som 
markant skiljer sig åt i investeringskostnad där taket är enligt 
tidigare beslut. 
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Stefan Falk (L) och Martin Klausen (SD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande. 
 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. 
 
Hans Forsberg (C) instämmer i ordförandens bordläggningsyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Jörgen Berglund (M) med fleras förslag och dels att ärendet 
bordläggs. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
• Yrkande från Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L), 2016-04-

11, utskickat vid sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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§ 123  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 22 mars: 
 § 28, Donationsmedelsrapport 2015 
 § 30, Månadsrapport februari 2016 för kommunen 
 § 36, Medfinansiering av projektet Framtidens 

Bioraffinaderi 
 
• Beslut om att ianspråkta medel ur investeringsbudget för 

verksamhetsanpassningar för upprustning av Idrottsplats – 
Röklands skola (KS-2016-00196) 
 

• Beslut om medel till ”Världens bästa regionala 
utbildningssystem” (KS-2016-00199) 
 

_ _ _ _ 
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§ 124  För kännedom 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Styrelseprotokoll: 

o MittSverige Vatten AB 2016-02-18, §§ 1–12 
o Reko Sundsvall AB 2016-02-15, §§ 1–10 
o Sundsvall Oljehamn AB 2016-02-18, §§ 9–17 
o Sundsvall Vatten AB 2016-02-18, §§ 1–7 

 
• Resursfördelning och bidrag till fristående utförare – 

revisionsrapport, februari 2016 
• Resursfördelning och bidrag till fristående utförare – 

revisionsskrivelse, 2016-02-19 
 
_ _ _ _ 
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