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Tid Kl. 14.00–15.15 
Ajournering Kl. 14.10–14.30  
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande0F

1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
João Pinheiro (S) - Niklas Säwén (S) §§ 300-323 
Malin Larsson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Christiane Rüdiger (V) - Hans Zetterkvist (V) §§ 300-323 
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) X   
Jörgen Berglund (M) X   
Alicja Kapica (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X §§ 300-323  
Lisa Lööf (S) X   
Leif Nilsson (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X §§ 300-323  
Isabelle Mixter (V) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Elin Nilsson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Johanna Thurdin (MP) X   
Sören Ödmark (KD) -   
Johnny Skalin (SD) -   

 
                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande    
Stefan Söderlund kommundirektör §§ 300-308 
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 301 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 301 
Torbjörn Stark t.f förvaltningsdirektör SoT § 303  
Beatrice Fredriksson kommunjurist  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  
Caroline Grafström kommunsekreterare  

 
 
Protokollet omfattar §§ 300-308 310-323 

 

Det noteras till protokollet att § 309 justeras omedelbart och anslås 
separat.   
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Martin Klausen 
Justerare 

 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 

 
 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-12-05 2016-12-08 2016-12-08 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2016-12-30 2016-12-08 – 2016-12-29 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
I tur att justera protokollet utses Martin Klausen med Liza-Maria 
Norlin som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 300  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2016-00005) 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen väljer att använda detta tillfälle till att tacka av 
kommundirektör Stefan Söderlund då dagens sammanträde är det 
sista för honom innan han avslutar sin tjänst i Sundsvalls kommun. 
 
Ordföranden överlämnar blommor till Stefan Söderlund å 
kommunstyrelsens vägnar och tackar för gott samarbete genom åren, 
för hans insatser för Sundsvalls kommun och önskar lycka till i 
framtiden. 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-12-05 6 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 301  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. 
 
_ _ _ _ 
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§ 302  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 ordföranden om följande 
aktuella punkt: 
 

• Statusrapport gällande rekryteringsprocessen av ny 
kommundirektör.  

 
_ _ _ _ 
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§ 303  Återrapportering Översyn av Service och 
teknikförvaltningen 
(KS-2015-00845) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  

Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-12 § 217, att koncernstaben, 
servicecenter och drakfastigheter återkommer till kommunstyrelsen i 
december 2016 och april 2017 med en rapport om hur 
integreringsarbetet fortskrider och vilka synergieffekter som uppstått. 
 
Vid dagen sammanträde ger Torbjörn Stark, t.f förvaltningsdirektör 
för service och teknikförvaltningen, en återrapportering för 
kommunstyrelsen om arbetet. Han informerar också om att en 
skriftlig slutrapportering kommer att lämnas till kommunstyrelsen i 
april 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 304  Val av ledamot till styrgrupp för Fairtrade 
City 
(KS-2016-00889-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Linnéa Kjellman (C) från kommunstyrelsen till styrgruppen 
för Fairtrade City i Sundsvalls kommun. 

Ärendet 
För att Sundsvalls kommun ska kunna ansöka om att bli en Fairtrade 
City krävs att en styrgrupp tillsätts för arbetet. En förtroendevald bör 
väljas från miljönämnden respektive kommunstyrelsen. 
Näringslivsbolaget bör utse en representant till styrgruppen. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar på att Linnéa Kjellman (C) utses från 
kommunstyrelsen som representant till styrgruppen för Fairtrade City 
i Sundsvalls kommun. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00889-1 
• Miljönämndens protokoll 2016-11-09 § 74 
• Miljökontorets skrivelse 2016-10-24 
 
_ _ _ _ 
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§ 305  Kommunstyrelsens tema 2017 
(KS-2016-00483-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlägga tematillfällen för kommunstyrelsen på följande datum 
2017: 
16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 11 
september, 16 oktober, 13 november samt 4 december, 
 
att tematillfällena förläggs till förmiddagar på kommunstyrelsens 
ordinarie sammanträdesdagar, om inget annat beslutas av 
kommunstyrelsens ordförande 
 
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att justera innehållet i 
tematillfällena, samt 
 
att kommunstyrelsens tema i februari 2017 ska behandla aktuella 
frågor gällande Sundsvallsregionen istället för regionfrågan. 

Ärendet 
Inom ramen för kommunstyrelsens verksamhet genomförs en 
tematisk fördjupning och utbildning inom utvalda områden för 
kommunstyrelsens ledamöter. Det här ärendet handlar om att 
fastställa teman för 2017. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag men med följande ändring: 
 

att kommunstyrelsens tema i februari 2017 ska behandla 
aktuella frågor gällande Sundsvallsregionen istället för 
regionfrågan.  

 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till utsänt förslag men med följande 
tilläggsattsatser: 
 

att kommunstyrelsens tema förläggs mellan kl 9.00-12.00 
istället för kl 8.30-11.30, samt 
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att vid minst ett tillfälle skall temat handla om utbildning av 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare angående 
kommunallagen så att kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare får kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter 
som gäller för uppdraget. 
 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
utsänt förslag med justeringar gjorda vid dagens sammanträde och 
dels Martin Klausens (SD) förslag. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utsänt 
förslag med justeringar gjorda vid dagens sammanträde.  

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00483-1 
• KS tema 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 306  Intern kontrollrapport 2016 för 
kommunstyrelsens förvaltningar service och 
teknik, servicecenter och koncernstaben 
 (KS-2016-00606-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2016 års intern kontroll för service 
och teknik, servicecenter och koncernstaben, 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 
kontroll för service och teknik, servicecenter och koncernstaben, 
samt 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och till kommunens 
revisorer. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens verksamheter består av service och teknik, 
servicecenter och koncernstaben. Dessa förvaltningar har under året 
följt upp den interna kontrollen i enlighet med kommunstyrelsens 
beslutade internkontrollplaner för 2016 samt kommunfullmäktiges 
internkontrollreglemente. I detta ärende redovisas uppföljningen av 
internkontrollplanerna som visar på ett i stort sett fungerande 
kontrollsystem några mindre avvikelser. Den interna kontrollen för 
kommunstyrelsens verksamheter fungerar därmed tillfredsställande. 
Resultatet av uppföljningen redovisas till den egna nämnden och 
rapporteras till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 95 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00606-1  
• Slutrapport Service och teknik - Intern kontroll 2016 
• Service och teknik Intern kontrollplan 2016 
• Intern kontrollplan slutrapportering - 2016 
• Förvaltningschef rapport Service och teknik intern kontroll 2016 
• Kontrollansvarig rapport 1-4 Service och teknik intern kontroll 

2016 
• Självdeklaration IK 2016 
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• Service och teknik avvikelser mot externa tillsynsmyndigheter 
2016 

• Intern kontrollplan 2016 för servicecenter 
• Slutrapportering intern kontrollplan 2016 servicecenters 

verksamhet 
• Rapport intern kontroll 2016 Förvaltningschef Servicecenter 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Bristande beslutsunderlag 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Anmälan av 

delegationsbeslut 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 - Attestreglemente 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Inköpsrutinen 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 - Attestreglemente och 

Inköpsrutinen PM stickprov 
• Rapport 2016 servicecenter avvikelser mot externa 

tillsynsmyndigheter 
• Slutrapport koncernstab verksamheten Intern kontroll 2016 
• Intern kontrollplan 2016 för koncernstaben 
• Slutrapportering intern kontrollplan 2016 koncernstabens 

verksamhet 
• Rapport Förvaltningschef Koncernstaben 2016 verksamheten 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Back-up för 

nyckelpositioner 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Beslut i rätt instans 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Fakturahantering 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Inventarieförteckning 
• Självdeklaration beträffande intern kontroll 2016 
• Rapport 2016 avvikelser mot externa tillsynsmyndigheter 
 
_ _ _ _ 
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§ 307  Intern kontrollrapport 2016 för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 (KS-2016-00607-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2016 års interna kontroll gällande 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
 
att föreslå personalnämnden att överta den interna kontrollpunkten 
”Arbetsgivarstrategi” samt tillhörande rapporter inför nämndens 
arbete med intern kontrollplan 2017, 
 
att avsluta kontrollpunkten ”Arbetsgivarstrategi”, 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 
kontroll för 2016, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunens revisorer. 

Ärendet 
Koncernstaben redovisar en uppföljning av den interna kontrollen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 2016, med återrapportering av 
tre kontrollpunkter. Två av kontrollpunkterna, Bristande 
beslutsunderlag och Efterlevnad av beslut, visar på att rutiner och 
arbetssätt fungerar tillfredsställande. Den tredje kontrollpunkten, 
Arbetsgivarstrategi, har inte kunnat kontrolleras främst på grund av 
personalbrist på ansvarig avdelning, samt brister i rutiner och 
arbetssätt. Det pågår ett arbete inom koncernstaben att åtgärda dessa 
brister. Koncernstaben föreslår att den tredje kontrollpunkten 
överlämnas till personalnämnden som ansvarar för dessa frågor. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2016-11-22 - § 122 
• Koncernstabens skrivelse KS-2016-00607-1 
• Intern kontrollplan 2016 Kommunstyrelsens uppsiktsansvar: 

Rapport från förvaltningschef 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Arbetsgivarstrategi 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Bristande beslutsunderlag 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Efterlevnad av beslut 
• Kontrollrapport intern kontroll 2016 -Efterlevnad av beslut PM 
 
_ _ _ _ 
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§ 308  Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2017 
 (KS-2016-00699-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 

2016-01-11, §12, 
 
att  för år 2017 bemyndiga Peter Palmqvist, Helena Lindholm, 

Maria Ring (koncernstaben, ekonomistyrning), Pia Westin, 
Eva Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta 
Blom Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika 
Andersson (servicecenter), 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 2017 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, samt 

 
att för år 2017 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, 

Kerstin Eriksson, Carina Sjöberg och Lena Larsson 
(socialtjänsten, ekonomiskt stöd) att två i förening verkställa 
utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten 
avser utbetalningar inom socialtjänsten.  
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Ärendet 
Fullmakten för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron 
uppdateras inför varje nytt år, samt vid behov. 
 
I fullmakten för år 2017 är Petra Hedlund borttagen för banktjänsten 
”kontantkort”. I de fall det finns personer med samma namn i 
kommunen har organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2016-11-22 - § 125 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00699-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 309  Sundvalls kommuns Inspel regional 
transportplan hösten 2016 
 (KS-2016-00724-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna och anta förslag till yttrande över prioriterade åtgärder i 
den regionala transportplanen för Västerorrlands län 2014-2025, 
 
att underteckna och översända yttrandet till Länsstyrelsen i 
Västernorrland, samt 
 
att infrastruktur- och serviceutskottets och stadsbyggnadsnämndens 
tjänsteskrivelser, protokoll och kartmaterial skall bifogas som 
underlag till det samlade yttrandet, samt 
 
att uppstartsarbetet med en ny Alnöbro förs in som nytt behov för 
fortsatt arbete och prioritering i kommande nationell transportplan. 

Ärendet 
Länsstyrelsen i Västernorrland har erbjudit länets kommuner att 
lämna inspel till inriktning och framtida insatser inom 
infrastrukturområdet som har koppling till regionala transportplanen. 
Erbjudandet om att lämna årliga inspel är en metod som gällt under 
de tre senaste åren i syfte att göra processen med den regionala 
transportplanen till ett mer levande dokument. De nya inspelen ska 
vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 5 december 2016. I denna 
omgång önskar Länsstyrelsen även förslag inför kommande 
revidering av handlingsplanen för Transportinfrastruktur.  
 
För Sundsvalls kommun del kommer det behöva ske parallella 
beslutsprocesser i infrastruktur- och serviceutskottet samt 
stadsbyggnadsnämnden för att kommunstyrelsen slutligen skall ha 
möjlighet att besluta om ett yttrande innan 5 december. Samma typ 
av beslutsprocess genomfördes föregående år. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag men med följande tilläggsattsats: 
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att uppstartsarbetet med en ny Alnöbro förs in som nytt behov 
för fortsatt arbete och prioritering i kommande nationell 
transportplan. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag med tillägg gjorda vid 
dagens sammanträde. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 96 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00724-2 
• Beskrivning av inspel till Regional transportplan hösten 2016 
• Utfall åtgärder område Regional plan 
 
_ _ _ _ 
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§ 310  SKIFU:s förvärv av fastigheter genom köp 
av bolaget Jernhusen Stockholm 136 AB inför 
utveckling av nytt resecentrum  
 (KS-2016-00801-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att SKIFU AB förvärvar bolaget Jernhusen Stockholm 
136 AB (559016-4389), innehållande fastigheterna Sundsvall 
Östermalm 1:34, Sundsvall Östermalm 3:1 samt Sundsvall 
Östermalm 3:2, av Jernhusen AB, för en preliminär köpeskilling 
inklusive skuld till säljaren uppgående till totalt 111 350 000 kronor, 
 
att godkänna att SKIFU AB efter förvärvet fusionerar bolaget med 
SKIFU AB, 
 
att välja styrelsen i SKIFU AB till styrelse i bolaget Jernhusen 
Stockholm 136 AB till dess bolaget är fusionerat med SKIFU AB, 
 
att SKIFU AB efter förvärv och fusion påbörjar ett arbete, 
gemensamt med kommunen, att planera hur fastigheterna som 
förvärvats bäst nyttjas inom kommunkoncernen. 

Ärendet 
Stadsbacken AB föreslår att SKIFU AB förvärvar bolaget Jernhusen 
Stockholm 136 AB innehållande fastigheterna Sundsvall Östermalm 
1:34, Sundsvall Östermalm 3:1 samt Sundsvall Östermalm 3:2, av 
Jernhusen AB. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar att ärendet i första hand återremitteras 
med följande motivering: 
 

i syfte att förhandla ner köpeskillingen.  
 
I andra hand yrkar han avslag på ärendet.  
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Martin Klausens 
(SD) förslag om återremiss i första hand och avslag på ärendet i 
andra hand.   
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Därefter konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Martin Klausens 
(SD) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2016-11-22 - § 126 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00801-2 
• Stadsbacken AB protokoll 2016-10-24 § 110 
• Stadsbacken AB PM-Beslut Resecentrum 
• SKIFU protokoll 2016-10-05 
• Aktieöverlåtelseavtal utkast 2016-09-28 
• SKIFU tjänsteskrivelse 2016-09-27 
• SKIFU kalkyl Resecentrum 
• Koncernstabens skrivelse 2016-07-08 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-27 § 159 
• Miljöteknisk undersökning Östermalm 3_1 2016-09-16 
• SVEFAs värdering Sundsvall Östermalm 1.34 
• SVEFAs värdering Sundsvall Östermalm 3.1 
• SVEFAs värdering Sundsvall Östermalm 3.2 

 
_ _ _ _ 
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§ 311  Kommunhuset, verksamhetsanpassningar 
för socialtjänsten - internlån och 
investeringsmedel för förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00616-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om internlån om 6,7 mnkr från 2016 års internlåneram i 
syfte att finansiera verksamhetsanpassningar i kommunhuset för 
socialtjänsten samt 
 
att attesträtt för de ovanstående medlen ges till projektchef Peter 
Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser ansökan om internlån samt investeringsmedel för 
förvaltningsfastigheter för att slutfinansiera ombyggnaden av 
kommunhuset i samband med socialtjänstens samlokalisering. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 98 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00616-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 312  Nordichallen, ny taklösning - ansökan om 
internlån. 
 (KS-2016-00785-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta service och tekniks förslag till långsiktig lösning med en 
airdomelösning över Nordichallen, 
 
att ansöka om internlån om 22 mnkr från 2017 års internlåneram i 
syfte att genomföra föreslagen lösning i ovanstående beslutssats, 
samt 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till projektchef Peter 
Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om antagande av förslag till långsiktig lösning 
med en domelösning över Nordichallen samt beslut om internlån i 
syfte att genomföra den föreslagna lösningen.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med 
följande motivering: 
 

för att ta fram ett fördjupat beslutsunderlag som bland annat 
utreder om det finns bättre långsiktigt alternativ än att 
genomföra denna tekniskt oprövade lösning.  

 
I andra hand yrkar han avslag på ärendet. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut.  
 
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen 
(SD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) 
med fleras förslag om återremiss i första hand och avslag på ärendet i 
andra hand. 
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Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Därefter konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) 
avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 101 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00785-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 313  Sporthallen, WC-paket, kontor - attesträtt 
 (KS-2016-00762-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef 
Peter Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om 3,5 mnkr ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter i syfte att finansiera nya mer tillgängliga 
toaletter i sporthallen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 100 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00762-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 314  Nivrenaskolan, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00765-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef 
Peter Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel avseende 
energieffektiviseringsåtgärder i Nivrenaskolan. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 99 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00765-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 315  Avgifter för vård och omsorg 2017 
 (KS-2016-00727-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna av socialnämnden föreslagna ändringar av avgifter för 
vård och omsorg, med undantag för den föreslagna avgiften för 
matdistribution, 
 
att bestämma avgiften för matdistribution till 300 kr per månad, 
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01, samt 
 
att avgifterna årligen ska omräknas enligt maxtaxa och/eller 
omsorgsprisindex (OPI). 

Ärendet 
Ändring av taxorna för vård och omsorg.  

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på samtliga attsatser i ärendet.  
 
Vidare yrkar han på följande: 
 

att nuvarande avgifter minskas med 5 procent, samt 
 
att utöver detta ge socialnämnden i uppdrag att utreda hur 
många individer i kommunen som får socialbidrag utan att 
uppbära uppehållstillstånd. 

 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden påpekar att den andra attsatsen i Martin Klausens (SD) 
yrkande inte ryms inom ärendet.   
 
Martin Klausen (SD) önskar därmed lämna sin andra attsats som en 
protokollsanteckning. 
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Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Martin Klausens 
(SD) avslagsyrkande till fördel för eget förslag. Han ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag.  
Vidare gokänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Protokollsanteckning 
Martin Klausen (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Att utöver detta ge socialnämnden i uppdrag att utreda hur många 
individer i kommunen som får socialbidrag utan att uppbära 
uppehållstillstånd. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 108 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00727-2 
• Socialnämndens protokoll 2016-09-21 § 165 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-09-14 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-12-05 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 316  Fördelning av statlig schablonersättning för 
vissa personer med uppehållstillstånd i 
Sundsvalls kommun - ny modell  
 (KS-2016-00526-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinjer för fördelning av den statliga 
schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända, enligt 
koncernstabens förslag daterat 2016-11-07. 

Ärendet 
Koncernstaben har utarbetat ett förslag till riktlinjer för fördelning av 
den statliga schablonersättning som kommunen får vid mottagande 
av nyanlända som kommunplacerats. Förslaget har remitterats till 
berörda nämnder för synpunkter. Barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, nämnden för arbetsmarknad vuxenutbildning och 
integration, kultur- och fritidsnämnden och överförmyndarnämnden 
har lämnat synpunkter på förslaget. 
 
Förslaget framgår av de riktlinjer som koncernstaben upprättat i 
ärendet. 

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 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2016-11-22 - § 127 
• Tjänsteskrivelse - KS-2016-00526-7  
• Riktlinjer fördelning av statlig schablonersättning 
• Överförmyndarnämndens protokoll § 61 2016 
• Socialnämndens protokoll 2016-09-21 § 163 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-09-28 § 122 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-09-28 § 81 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-09-15 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integrations 

protokoll 2016-09-21 § 88 
• Remissvar - Barn och utbildningsnämnden 
• Remissvar - Kultur- och fritidsnämnden 
• Remissvar - Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 

integration 
 
_ _ _ _ 
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§ 317  Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2017 
 (KS-2016-00693-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för offentlig 
livsmedels- och foderkontroll (daterad 2016-05-28),  
 
att fastställa att timtaxan för planerad, offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för år 2017 ska vara 1 147 kr, 
 
att fastställa att timtaxan för registrering, godkännande och extra 
offentlig kontroll för år 2017 ska vara 930 kr, 
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll.   

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag.  

Reservation  
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 103 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00693-2 
• Miljönämndens protokoll 2016-09-13 § 55 
• Miljökontorets skrivelse 2016-08-25 
• Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 318  Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2017 
 (KS-2016-00691-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för uppdrag inom 
miljöområdet (daterad 2016-08-25),   
 
att fastställa timtaxan för uppdragsverksamhet inom miljöområdet 
för år 2017 till 930 kr,   
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag.  

Reservation  
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 106 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00691-2 
• Miljönämndens protokoll 2016-09-13 § 53 
• Miljökontorets skrivelse 2016-08-25 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2017 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-12-05 35 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 319  Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel för 2017 
 (KS-2016-00692-2) 
 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för kontroll av handel 
med vissa receptfria läkemedel (daterade 2016-08-25),  
 
att fastställa timtaxan för kontroll av handel med vissa receptfria 
läkemedel för år 2017 till 930 kr,   
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för kontroll av handel med vissa 
receptfria läkemedel.    

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag.  

Reservation  
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 107 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00692-2 
• Miljönämndens protokoll 2016-09-13 § 54 
• Miljönämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-06 
• Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 

2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 320  Taxa inom strålskyddslagens område för 
2017  
 (KS-2016-00694-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område (daterad 2016-05-28),  
 
att fastställa timtaxan inom strålskyddslagens område för år 2017 till 
930 kr,   
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag.  

Reservation  
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 104 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00694-2 
• Miljönämndens protokoll 2016-09-13 § 56 
• Miljökontorets skrivelse 2016-08-25 
• Taxa inom strålskyddslagens område för 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 321  Taxa inom miljöbalkens område för 2017 
 (KS-2016-00696-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens område (daterade 2016-08-25) inklusive 
taxebilagorna 1, 2 och 3,  
 
att fastställa timtaxan inom miljöbalkens område för år 2017 till 930 
kr,   
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag.  

Reservation  
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-11-15 - § 105 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00696-2 
• Miljönämnens protokoll 2016-09-13 § 58 
• Miljökontorets skrivelse 2016-08-25 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 
• Taxebilaga 1 
• Taxebilaga 2 
• Taxebilaga 3 
• SKL Handläggningskostnader per timme 2015-04-13 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-12-05 41 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 322  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 november 
2016: 
 § 123 Intern kontrollplan 2017 för 

kommunstyrelsens uppsiktsansvar – bruttolista för 
prioritering 

 § 124 Månadsrapport oktober 2016 för kommunen 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 15 november 
2016: 
 § 97 Upphandling – Böcker och läromedel, 

fastställande av kravspecifikation, 
Tilldelningsbeslut (UH-2016-425) 

 § 102 Godkännande av nyttjanderättsavtal, ny 
entré Stadshuset 
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• Delegationsbeslut – Beslut yttrande om lokalisering av dubbelspår 

utmed Ostkustbanan, KS-2016-00701 
• Delegationsbeslut – Yttrande kameraövervakning Casino 

Cosmopol, KS-2016-00788 
• Delegationsbeslut – Yttrande detaljplan Landsvägsallén, Stuvaren 

2, KS-2016-00802 
• Delegationsbeslut – Yttrande planbesked Njurunda Prästbol 1-111, 

KS-2016-00846 
• Delegationsbeslut – Yttrande kameraövervakning ON Teknik, KS-

2016-00849 
 

_ _ _ _ 
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§ 323  För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Airport Sundsvall Timrå AB  2016-10-25 
o Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-09-30 
o Mitthem AB 2016-11-07 
o MittSverige Vatten AB 2016-11-03 
o Näringslivsbolaget AB 2016-11-07 
o REKO Sundsvall AB 2016-11-02 
o Stadsbacken AB 2016-10-03 – protokoll 
o Stadsbacken AB 2016-10-24 – protokoll 
o Sundsvall Elnät AB 2016-09-28 

 
_ _ _ _ 
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