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Övriga närvarande 

   

Åsa Bellander kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 127 
Anette Ståby ekonomichef, socialförvaltningen § 127 
Eva-Marie Blusi Tyberg eko/ekonomistrateg § 132 
Elin Lindström kommunjurist  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Patrik Jansson kommunsekreterare  

 
 
Protokollet omfattar §§ 126-164 

 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare  
 

 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare  

 
 
 
 

 
 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Kommunstyrelsen 
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2018-07-06 2018-06-14 – 2018-07-05 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/


 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-11 5 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Justering 
 
Till justerare utses Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 126  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2018-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

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

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander 
om vad det kommer innebära för kommunen om barnkonventionen 
blir lag den1 januari 2019. Hon berättar kort om vad barnrättslagen 
medför på rättslig nivå och för styrning och ledning i myndigheter, 
kommuner, landsting och regioner. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 127  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2018-00117) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen 
 

Ärendet 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 
2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband 
med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills 
vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet 
och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens 
ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits. 
 
Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets 
sammanträde den 29 oktober 2013 till att redovisningen från 
socialnämndens ordförande enbart ska ske vid varje sammanträde 
med kommunstyrelsen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 128  Information om Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB 
(KS-2018-00513) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson har bjudits in till dagens 
sammanträde för att ge en statusrapport för Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB. Han informerar bl a om följande: 
 

• Process och preliminär plan för avveckling av bolag efter 
beslut i Gävle kommun  
 

• Ekonomisk utveckling för bolaget 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 129  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2018-00014) 
 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 130  Delårsrapport januari-april 2018 för 
kommunstyrelsen 
 (KS-2018-00361-2) 
 

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

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

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag. Vidare önskar han få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

”Miljöpartiet tycker att det är dåligt att målet med 50 % ekologisk 
mat inte har kunnat nås, och framförallt att man redan nu 
bedömer att det inte kommer att nås till 2020.  
 
Flera ekologiska varor har sjunkit i pris när efterfrågan har ökat 
och produktionen kunnat öka. Vi anser absolut inte att loppet är 
kört, ambitionen på 50 % måste ligga kvar.” 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 32 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00361-2 
• Delårsrapport januari-april 2018 för Kommunstyrelsen 180514 
• Delårsrapport jan-april Drakfastigheter 
• Delårsrapport jan-april Servicecenter delrapportering 
• Delårsrapport jan-april Intern kontrollstatus verksamheterna 
• Delårsrapport jan-april 2018 Intern kontroll, Uppsiktsplikt 
 
_ _ _ _ 
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§ 131  Delårsrapport januari-april 2018 för 
kommunen och kommunkoncernen 
 (KS-2018-00427-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att begära att socialnämnden senast i samband med delårsrapport 
januari-augusti 2018 ska återkomma med en ny åtgärdsplan för hur 
nämnden ska komma i ekonomisk balans 2018 
 
att begära att barn- och utbildningsnämnden senast i samband med 
delårsrapport januari-augusti 2018 ska återkomma med en ny 
åtgärdsplan för hur nämnden ska komma i ekonomisk balans 2018 
samt återkomma med en kompletterad mål- och resursplan för 2018 
som är i balans 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna delårapporten för januari-april 2018 för kommunen och 
kommunkoncernen. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2018 
för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -172,3 
miljoner kronor för kommunen, vilket är 168,2 miljoner kronor lägre 
i jämförelse med resultatet för januari-april 2017, (-4,1 miljoner 
kronor). Resultatprognosen för 2017 uppgår till -40 miljoner kronor 
för kommunen, vilket är cirka 128 miljoner kronor sämre än det 
budgeterade resultatet på 88,1 miljoner kronor.  
 
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
inte kommer att klara balanskravsresultatet, om det prognostiserade 
resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag samt till följande tilläggsattsats: 
 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
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att besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå de 
nödvändiga åtgärder i övrigt som krävs för att nå målet om årets 
överskott i enlighet med beslutad MRP, för beslut vid 
kommunfullmäktiges möte i september 

 
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Angel Villaverde 
(MP) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Ordföranden yrkar bifall finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med 
fleras förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-06-04 § 40 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00427-2   
• Delårsrapport kommunen och kommunkoncernen 2018-04  
• Delårsrapport 1 2018 socialnämnden - kompletterande 

åtgärdsplan 
• Delårsrapport 1 2018 barn- och utbildningsnämnden – 

åtgärdsplan 
 

_ _ _ _ 
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§ 132  Förfrågan om avsiktsförklaring som avser 
medfinansiering Vinnväxt 2019 
(KS-2018-00441-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna en avsiktsförklaring om medfinansiering om maximalt             
5 940 000 kronor under åren 2019 - 2021, under förutsättning att 
Vinnväxtansökan beviljas av Vinnova och övriga medfinansiärer.  
 
att ställa sig positiva till ett långsiktigt engagemang under hela 
Vinnväxtperioden 2019 – 2029 om Bron Innovation utnämns till 
Vinnväxtvinnare. 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
avsiktsförklaring i enlighet med förfrågan, att bifogas ansökan till 
Vinnova som ska lämnas in 3 juli 2018. 
 

Ärendet 
Bron Innovation har lämnat in förfrågan om avsiktsförklaring till 
Sundsvalls kommun för medfinansiering till Vinnväxtansökan ”Bron 
– Information Driven Business Transformation för uppstartsperioden 
2019-2021, samt att avsiktsförklaringen inkluderar ett långsiktigt 
engagemang under hela Vinnväxtperioden som är 10 år. Arbetet med 
innehåll och förankring i regionen har pågått i ungefär ett år och 
inlämningsdatum av Vinnväxtansökan till Vinnova är den 3 juli.  

Jäv 
Liza-Maria Norlin (KD) och anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet.  
 
Icke tjänstgörande ersättare Ina Lindström Skandevall (L) anmäler 
jäv och närvarar därför inte under denna punkt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00441-1   
• Förfrågan om avsiktsförklaring - medfinansiering Vinnväxt 2019 
• Avsiktsförklaring Sundvalls kommun BRON 
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Uppföljning av beslut 
Vinnväxtvinnare följs upp och utvärderas löpande av Vinnova under 
10 år. Kommunens representant i Brons föreningsstyrelse ansvarar 
för att resultat och eventuella avvikelser inom Vinnväxtinitiativet 
återförs till kommunstyrelsen för rapportering eller eventuell åtgärd.  
 
_ _ _ _ 
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§ 133  Referensgrupp för implementering av 
utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern 
 (KS-2018-00304-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott till 
referensgrupp för implementeringen av utvecklad styr- och 
ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern. 
 

Ärendet 
En utvecklad styr- och ledningsmodell fastställdes av 
kommunfullmäktige i september 2017. Nu pågår implementeringen, 
och en politisk referensgrupp ska utses. Kommunstyrelsekontoret 
föreslår att kommunstyrelsens finansutskott blir referensgrupp. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22  § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00304-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 134  Årsredovisning 2017 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 
 (KS-2018-00094-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättad årsredovisning för 2017 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning 2017 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Överläggning 
Sekretariatet meddelar följande redaktionella ändringar och tillägg i 
årsredovisningen 2017 för Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 
naturskyddsfond: 
 

På sid 7 har tillkommit följande text före rubriken Årets 
styrelsemöten: 
 
Främjande av ändamålet 
Stiftelsen har under året med insamlade medel bidragit till slåtter 
av Hälloms ängar i Bergsåker. 
 
På sid 8 har det tillkommit en tabell som visar intäkter resultat 
och soliditet de senast 4 åren. 
 
På sid 9 har årets resultat 2016 ändrats från -31 791 till -32 791 
på grund av felskrivning. 
 
På sid 10 har texten under rubriken Redovisningsprinciper 
ändrats och lyder nu ”Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i 
mindre företag”. 
 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsekontorets förslag med redaktionella ändringar och 
tillägg gjorda vid dagens sammanträde. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22  § 37 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00094-1 
• Årsredovisning 2017 Naturskyddsfonden 
 
_ _ _ _ 
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§ 135  Årsredovisning 2017 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 
(KS-2018-00091-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet i 
Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, 
 
att godkänna årsredovisningen 2017 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall. 
 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2017.  Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00091-1  
• Samordningsförbundet i Sundsvall - Årsredovisning 2017 
• Samordningsförbundet i Sundsvall - Revisionsberättelse 
• Samordningsförbundet i Sundsvall - Granskningsrapport EY 
• Granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 136  Årsredovisning 2017 för Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse samt ansvarsfrihet 
(KS-2018-00093-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2017, 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, samt 
 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
Sundsvalls kommun godkänner att stiftelsen får permuteras och att 
stiftelsekapitalet delas ut till Sjöräddningen. 
 

Ärendet 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2017. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00093-1 
• Årsredovisning 2017 för Sundsvalls sjöfolksstiftelse 
• Ansökan om permutation 
 
_ _ _ _ 
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§ 137  Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 
2021-2022 
(KS-2018-00439) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera partiernas förslag till Mål och resursplan 2019-2020 med 
plan för 2021-2022, 
 
att ärendet återupptas när nytt kommunfullmäktige har utsetts. 
 

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget 
som omfattar minst tre år. Förslag till budget ska upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för 
det, får budgetförslaget upprättas i november månad och allra senast 
före december månads utgång ska kommunfullmäktige fastställa 
budgeten för kommande år. 
 
Om budgetbeslutet senareläggs ska fullmäktige ändå före november 
månads utgång fastställa skattesatsen som ingår i den preliminära 
inkomstskatten under det följande året. 
 
De år då val av kommunfullmäktige har hållits i hela landet ska 
budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på följande: 
 

att notera partiernas förslag till Mål och resursplan 2019-2020 
med plan för 2021-2022, 
 
att ärendet återupptas när nytt kommunfullmäktige har utsetts. 

 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), 
Martin Klausen (SD) och Angel Villaverde (MP) instämmer i 
ordförandens yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kristdemokraternas Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 

2021-2022 
• Liberalernas Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-

2022 
• Miljöpartiets Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-

2022 
• Moderaternas Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-

2022 
• Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets Mål och 

resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 
• Sverigedemokraternas Mål och resursplan 2019-2020 med plan 

för 2021-2022 
 
Alla ovanstående MRP-förslag inlämnades vid sammanträdet. 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 138  Svar på remiss av direktiv för översynen av 
den regionala kollektivtrafiken. 
(KS-2018-00426-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna och anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande,  
 
att utse Hans Forsberg (C) till ledamot för fortsatt arbete i 
styrgruppen för översynen. 
 

Ärendet 
Den regionala kollektivtrafiken drivs i ett kommunalförbund där 
länets kommuner samt Region Västernorrland är medlemmar. 
(Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län). En översyn pågår och samtliga medlemmar beräknas att innan 
juni månads utgång ha fattat beslut om nya styrdokument för 
kommunalförbundet. Översynen har nu gått in i en ny fas som 
omfattar organisering och hur kostnader och intäkter ska fördelas 
mellan medlemmarna. Det här ärendet handlar om att förankra 
medlemmarnas gemensamma arbete med översynen.  

Överläggning 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Vidare 
yrkar han på att Hans Forsberg (C) utses till ledamot i styrgruppen 
för översynen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00426-2  
• Yttrande över direktiv Sundsvalls kommun 
• E-post Remiss av direktiv för översynen av den regionala 

kollektivtrafiken (16LS5943) 
• Missiv Region Västernorrland 2018-05-08 
• Bilaga 1 Förslag till direktiv för översyn av den regionala 

kollektivtrafiken 
• Bilaga 2 Tidplan för arbetet med översyn av den regionala 
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kollektivtrafiken 
• Bilaga 3 Förteckning över ledamöter i arbetet med översynen av 

den regionala kollektivtrafiken 
 
_ _ _ _ 
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§ 139  Handlingsplan för genomförandet av 
inköpsstrategin för Sundsvalls kommunkoncern 
 (KS-2016-00478-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna handlingsplan daterad 2018-03-12 för inköpsstrategin 
vad gäller sociala krav och etiska krav, med följande ändringar:  
 

På sidan 19 i första stycket under punkt 10.1 står det "Sundsvall 
är en s.k Fair Trade City.” Där ska s. k (så kallad )strykas. 
 
På sidan 19 i första stycket under punkt 10.2:  
Nuvarande lydelse: 
"Krav på Fairtrade eller motsvarande märkning ska övervägas i 
upphandlingar där det finns ett sortiment av Fairtrade-märkta 
produkter att tillgå”  
 
Ny lydelse: 
”Krav på Fairtrade eller motsvarande märkning ska alltid ställas 
vid upphandlingar när sådana produkter finns att tillgå, om det 
inte är ekonomiskt orimligt.”  

 
att godkänna uppförandekod daterad 2018-03-12 som utgångspunkt 
för att ställa etiska krav på leverantörer till Sundsvalls 
kommunkoncern, 
 
att godkänna att ekonomidirektör vid behov reviderar rutinerna för 
att genomföra handlingsplanen och återrapporterar detta till 
infrastruktur- och serviceutskottet, 
 
att en översyn och uppföljning av handlingsplanen för sociala och 
etiska krav görs inom sex månader och återrapporteras till 
infrastruktur- och serviceutskottet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret redovisar ett förslag på handlingsplan för 
att genomföra sociala krav och etiska krav i inköpsstrategin. 
Handlingsplanen innehåller rutiner för genomförande samt vissa 
förutsättningar då kraven inte ska ställas. Handlingsplanen gäller 
följande sociala krav: rätt till heltid, drogfrihet, antidiskriminering, 
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villkor i nivå med kollektivavtal, meddelarskydd och meddelarfrihet 
samt sysselsättningskrav. Handlingsplanen gäller även etiska krav för 
produktion av varor och tjänster, samt krav på rättvis handel. Som ett 
stöd för att ställa etiska krav föreslås en uppförandekod som ska gälla 
vid etiska krav på leverantörer till Sundsvalls kommun. 
Kommunstyrelsekontoret återkommer med handlingsplan för övriga 
krav i inköpsstrategin. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet. 
 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) 
instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag samt till följande ändringar i Handlingsplan, 
sociala och etiska krav, för att genomföra kommunkoncernens 
inköpsstrategi: 
 

På sidan 19 i första stycket under punkt 10.1 står det "Sundsvall 
är en s.k Fair Trade City.” Där ska s. k (så kallad )strykas. 
 
På sidan 19 i första stycket under punkt 10.2:  
Nuvarande lydelse: 
"Krav på Fairtrade eller motsvarande märkning ska övervägas i 
upphandlingar där det finns ett sortiment av Fairtrade-märkta 
produkter att tillgå”  
 
Ny lydelse: 
”Krav på Fairtrade eller motsvarande märkning ska alltid ställas 
vid upphandlingar när sådana produkter finns att tillgå, om det 
inte är ekonomiskt orimligt.”  

 
Hans Forsberg (C) instämmer i Angel Villaverdes (MP) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Angel Villaverdes (MP) förslag och dels Jörgen Berglund (M) med 
fleras förslag. Han ställer dessa mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Angel Villaverdes (MP) förslag.  

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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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-05-15 § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00478-3 
• Inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2016-05-30 
• Handlingsplan sociala krav och etiska krav 
• Bilaga 1 Rutin rätt till heltid 
• Bilaga 2 Rutin drogfrihet 
• Bilaga 3 Rutin antidiskrimineringsklausul 
• Bilaga 4 Rutin nivå med kollektivavtal 
• Bilaga 5 Rutin meddelarskydd och meddelarfrihet 
• Bilaga 6 Rutin sysselsättningskrav 
• Bilaga 7 Rutin etisk produktion av varor och tjänster 
• Bilaga 8 Rutin krav på rättvis handel 
• Bilaga 9 Uppförandekod för Sundsvalls kommunkoncern 
• Bilaga 10 PM om sociala krav i offentlig upphandling 
 
_ _ _ _ 
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§ 140  Utredning om återanvändning/återbruk av 
kommunens möbler 
 (KS-2017-00826-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga tjänsten Återbruk av möbler i tjänstekatalogen för 
Administration. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30, § 205 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om återbruk. 
Kommunstyrelsekontoret återkopplar härmed ärendet med ett förslag 
på organisatorisk placering. 
 

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag till beslut. 
 
Hans Forsberg (C) instämmer i Angel Villaverdes (MP) yrkande.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-05-15 § 49 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2017-00826-2 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30 §205 
 
_ _ _ _ 
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§ 141  Sundsvalls kommuns svar på erbjudande 
att delta i projektet Borgmästaravtalet i 
Västernorrland 
 (KS-2018-00124-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun ska delta i projektet Borgmästaravtalet i 
Västernorrland under förutsättning att kommunförbundet 
Västernorrland beviljas regionala och nationella projektmedel samt 
att kommunfullmäktige i ett senare skede beslutar att Sundsvalls 
kommun ska ansluta till Borgmästaravtalet. 
 
att i det fall Kommunförbundet Västernorrland beviljas finansiering 
av projektmedel uppdra till koncernstaben att återkomma med ett 
förslag till beslut till kommunfullmäktige gällande borgmästarvalet. 
 
att det arbete som genomförs i projektet Borgmästaravtalet i 
Västernorrland för Sundsvalls del integreras med kommunens 
strategiska miljöarbete. 
 

Ärendet 
Kommunförbundet Västernorrland erbjuder de kommuner i länet som 
skriver under borgmästaravtalet stöd i arbetet under en period på tre 
år. Kommunförbundet önskar svar under juni månad. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-05-15 § 43 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00124-2 
• Kommunförbundet Västernorrland: Missivbrev om erbjudande 
• Introduktion - erbjudande 
• Presentation 
• Kommunförbundet Västernorrland: Nytt erbjudande 

Borgmästaravtalet 2018-02-20 
• Följebrev Borgmästaravtalet 2018-04-05 
_ _ _ _ 
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§ 142  Digitalisering - målbild och prioriterade 
områden 
 (KS-2017-00603-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta följande målbild för digitaliseringen i Sundsvalls kommun: 
”I Sundsvalls kommun använder vi digitaliseringens möjligheter för 
att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i den kommunala servicen, 
samtidigt som vi effektiviserar den kommunala verksamheten och 
frigör tid och resurser för att öka demokratin och självständigheten 
hos våra medborgare.”, 
 
att uppdra till samtliga nämnder att med stöd av 
kommunstyrelsekontorets analysrapport för digitalisering 2018 och 
WSP:s underlag i ärende dnr KS-2017-00603, säkerställa prioriterade 
områden och frigöra resurser för digitalisering inom respektive 
verksamhetsområde inför 2019 och årligen därefter samt, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att samordna och prioritera 
nämnderas planer till en gemensam handlingsplan för Sundsvalls 
kommunkoncern. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att besluta om en gemensam målbild och 
prioriteringar för digitaliseringsarbetet i Sundsvalls kommun samt att 
avsätta resurser för att förbereda ett framtagande och en 
implementering av en handlingsplan för digitalisering. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag, med följande ändring i första attsatsen 
gällande målbilden: 
 

I Sundsvalls kommun använder vi digitaliseringens möjligheter för 
att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i den kommunala 
servicen. Genom att vi effektiviserar den kommunala 
verksamheten frigör vi tid och resurser vilket skapar mer värde 
för medborgarna. De nya verktygen ska vara redskap för att 
stärka demokratin, öka delaktigheten och självständigheten hos 
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Sundsvalls invånare. 
 
Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) yrkande. 
 
Ordföranden yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) 
med fleras förslag. Han ställer dessa mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00603-3  
• Analysrapport Digitalisering - vår tids största samhällstrend 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-11-07 § 67 
• Handlingsplan för digitalisering -Sundsvalls kommun 2017-06-30 
• Bilaga 1 - Hållbarhets- och digitaliseringsmål  
• Bilaga 2 - Resultat av Workshop 
• Bilaga 3 - Digitaliseringsprojekt Sundsvalls kommun 
• Bilaga 4 - Ekonomisk analys till handlingsplanen 
• Bilaga 5 Intervjupersoner  

Uppföljning av beslut 
Inför budgetarbetet 2019 ska respektive nämnd återkoppla till 
kommunstyrelsen vilka prioriteringar i digitaliseringsarbetet som 
föreslås. Kommunstyrelsen följer upp hur nämndernas arbete  
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fortskrider, via sedvanlig MRP-process, genom tertial- och 
årsrapporter.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 143  Svar på revisionsrapport, granskning av 
kompetensförsörjning 
 (KS-2017-00946-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-02-14 (KS-2017-00946-
2) är kommunstyrelsens svar på revisionsrapport granskning av 
kompetensförsörjning. 
 

Ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls 
kommun genomfört en granskning av kompetensförsörjning. Syftet 
är att analysera och bedöma om de strategier, processer och rutiner 
som kommunen använder för att säkerställa kommunens behov av 
kompetens är ändamålsenliga. Revisorernas sammanfattande 
bedömning är att de strategier, processer och rutiner delvis är 
ändamålsenliga. Revisorerna har föreslagit rekommendationer på 
åtgärder som kommunstyrelsen ges möjlighet att kommentera. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00946-2 
• Missiv - granskning av kompetensförsörjning 
• EY - granskning av kompetensförsörjning 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 144  Svar på revisionens granskning gällande 
behörigheter i system och leverantörsfakturor 
(KS-2017-00688-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets svar på revisionens uppföljande 
granskning gällande behörigheter i system och leverantörsfakturor 
som sitt eget. 
 

Ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Syftet med den 
uppföljande granskningen 2017 har varit att identifiera och granska 
vilka åtgärder som vidtagits inom revisorernas rekommendationer. 
 
Kommunstyrelsekontoret har lämnat förslag på svar gällande de 
synpunkter som revisionen har haft. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00688-2  

 
_ _ _ _ 
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§ 145  Finansiering av projektet 
Scenkonstbiennalen i Sundsvall 2019 
 (KS-2018-00310-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Scenkonst Västernorrland bidrag med 2 mnkr för 
genomförande av Scenkonstbiennalen 2019, 
 
att finansiering av bidraget inarbetats i beslutade 
planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2019-2022, samt 
 
att uppmärksamma kultur- och fritidsnämnden på att kalkylen för 
genomförande av Scenkonstbiennalen 2019 förutsätter en egeninsats 
av nämnden med 0,2 mnkr. 

Ärendet 
Scenkonst Västernorrland har ansökt om bidrag med 2 mnkr för 
genomförande av Scenkonstbiennalen i Sundsvall 2019. 
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott har i beslut 2017-
12-19 § 97 ställt sig positiv till genomförandet. I beslutet ingick 
också att ärendet skulle återupptas när mer detaljer och exakt budget 
arbetats fram för projektet. Scenkonst Västernorrland har nu 
inkommit med ansökan om bidrag med 2 mnkr samt budget för 
arrangemanget. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Martin Klausens 
(SD) förslag. Han ställer dessa mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00310-2  
• Ansökan om beslut Sundsvalls kommun Scenkonstbiennalen 
• Övergripande budget Scenkonstbiennalen 2019 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-11 37 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 146  Beslut om planprogram Katrinehill 
 (KS-2018-00315-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att mål, visioner och inriktning i planprogram för Katrinehill 
(reviderat februari 2018) godkänns att utgöra en grund för kommande 
detaljplanläggning. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett planprogram med 
tillhörande samrådsredogörelse för Katrinehill, det som i gällande 
översiktsplan Sundsvall 2021 omnämns som Nackstaskogen-
Mårtensro. Syftet med planprogrammet har varit att fördjupa 
kunskapen om området och påbörja samrådprocessen inför 
efterföljande planläggning av området.  
 
Planprogrammet skickades ut på programsamråd under perioden 5 
maj till 16 juni 2017. Efter programsamrådstiden har inkomna 
synpunkter sammanfattats och kommenterats i en så kallad 
samrådsredogörelse – program. Planprogrammet har reviderats 
utifrån inkomna synpunkter där det varit möjligt och lämpligt utifrån 
Stadsbyggnadskontorets bedömning.   

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar på att ärendet i första hand återremitteras 
med följande motivering: 
 

Det reviderade planförslaget innehåller många bra förändringar 
och visar en förståelse och vilja att tillmötesgå de närboendes 
önskemål. Vi ser dock en rad övergripande frågeställningar, för 
Katrinehill och gränsande bostadsområden, ej är besvarade och 
att konsekvensutredningar saknas. Exempelvis saknas analys av 
trafikflöden i området och för kringliggande bebyggelse. 
Analys av omhändertagande av dagvatten är också av stor 
betydelse. Vi saknar plan för byggtrafik och plats för 
byggmaterial. Vi vill gärna gå vidare med att förse motionsspåret 
med träviadukter så att elljusspåret bevaras även under vintern. 
 
Vi ser det som av största vikt att Katrinehill utformas till ett 
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bostadsområde som bättre vinner acceptans hos närboende 
Sundsvallsbor och att konsensus kan nås innan vidare beslut 
fattas. 
 

I andra hand, om förslag till återremiss faller, så väljer han att avstå 
från att delta i kommunstyrelsens beslut.  
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S) och Hans Forsberg (C) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Jörgen Berglund (M) med 
fleras förslag om återremiss.  
 
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 ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22  § 27 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00315-2  
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-03-21 § 50 
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Uppföljning av beslut 
Innan antagande av detaljplaner i området kommer ytterligare samråd 
och dialog att genomföras med alla berörda, inklusive 
kommunstyrelsen, i enlighet med plan- och bygglagen. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 147  Redovisning av partistöd för 2017 
 (KS-2018-00028-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera inkomna redovisningar med tillhörande 
granskningsrapporter av hur partistödet 2017 har använts, 
 
att partistödet för andra halvåret 2018 ska utbetalas till 
socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet de 
gröna, kristdemokraterna, liberalerna och moderaterna, samt 
 
att partistödet för andra halvåret 2018 ska utbetalas till 
sverigedemokraterna så snart fullmäktige erhållit redovisning och 
granskningsrapport för 2017. 
 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet 2017 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat 
en granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00028-8 
• Moderaternas redovisning partistöd 2017 
• Liberalernas redovisning partistöd 2017 
• Kristdemokraternas redovisning partistöd 2017 
• Miljöpartiets redovisning partistöd 2017 
• Socialdemokraternas redovisning partistöd 2017 
• Centerpartiets redovisning partistöd 2017 
• Vänsterpartiets redovisning partistöd 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 148  Översyn Sundsvall Timrå airport 
 (KS-2018-00055-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i samverkan med Timrå kommun göra en översyn av 
ägarstyrningen för Sundsvall Timrå Airport, samt 
 
att ge Stadsbacken AB i uppdrag att ansvara för en sådan översyn. 
 

Ärendet 
Timrå kommun har inkommit med en skrivelse att de i samverkan 
med Sundsvalls kommun vill se över bolagsbildningen för Sundsvall 
Timrå Airport i syfte att skapa en tydlig ägarstyrning.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00055-2  
 
_ _ _ _ 
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§ 149  Investeringar i Tunadalshamnen 
 (KS-2018-00337-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att genom tilläggsavtal godkänna att Sundsvalls Hamn AB gör 
investeringar i kommunens egendom, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen ordförande att teckna sådant avtal. 
 

Ärendet 
Sundsvalls Hamn AB (SHAB) är i behov av att utföra vissa 
investeringar i befintlig kaj, brandskydd i befintligt magasin samt 
bygga magasin för extern hyresgäst. Kostnaderna för dessa 
investeringar ska belasta SHAB. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 35 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00337-1 
  
_ _ _ _ 
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§ 150  Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland 
AB 2018 
 (KS-2018-00366-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2018, 
samt, 
 
att beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i Region 
Västernorrland fattar beslut med motsvarande innebörd. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun äger tillsammans med Region Västernorrland 
Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 % 
respektive 60 % för kommunen och regionen. Det finns ett 
ägardirektiv framtaget med syfte att möjliggöra en aktiv styrning av 
Scenkonst Västernorrland AB, samt att underlätta för ägarna att följa 
och kontrollera verksamheten i bolaget. Ägardirektivet behöver nu 
uppdateras. 
 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag med följande tillägg i ägardirektivet:  
 

Tillägg under rubrik 4 Verksamhetens mål:  
 
Ny punkt under rubriken ”Främjandemålet” 
• Bolaget ska prioritera barn och ungas samt personer med 

funktionsnedsättnings delaktighet i kulturlivet. 
 
Tillägg under rubrik 6 Finansiering av verksamheten:  
 
Ny mening efter det befintliga textavsnittet:  
Bolaget ska jämfört med idag öka självfinansieringsgraden via 
biljettintäkter. 
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Martin Klausen (SD) yrkar bifall till följande förslag: 
 

Att Sundsvalls kommun undersöker möjligheten att avyttra 
kommunens ägande av bolaget genom försäljning av kommunens 
aktieandel. 

 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag, dels Jörgen Berglunds (M) 
förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag. Han ställer dessa mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- 
och näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och Martin Klausen (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00366-1 
• Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland godkänt på ägarsamråd 

2017-03-30 med förslag revidering inför 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 151  Bokslut år 2017 för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser 
 (KS-2018-00394-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga bokslut år 2017 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser 
till handlingarna. 
 

Ärendet 
Bokslut år 2017 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser utgörs 
av bifogade sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten 
förvaltning. 
 
Sammanställningen består av: 

• Huvudbok 
• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med 

angivande av respektive stiftelses ändamål 
• Årsredovisning år 2017 för stiftelserna gemensamt 

 
Separat årsredovisning har upprättats för respektive stiftelse. 
 
De särskilda årsredovisningarna som upprättas för respektive stiftelse 
utgör underlag för revision. I de fall stiftelsernas tillgångar överstiger 
1,5 mnkr översändes årsredovisningen för granskning till 
länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00394-1 
• Sammanställning 2017 Sundsvalls kommuns Stiftelser 
 
_ _ _ _ 
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§ 152  Tjänsteman i beredskap för Sundsvalls 
kommun 
 (KS-2018-00396-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inrätta funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) i Sundsvalls 
kommun från och med den 1 januari 2019,   
 
att uppdra till kommundirektören att ta fram en arbetsbeskrivning 
och villkor samt besluta om det praktiska förfarandet kring 
inrättandet av en TiB,  
 
att kommundirektören ansvarar för att fatta beslut om eventuella 
förändringar av kommunens TiB-funktion avseende 
arbetsbeskrivning och villkor, samt 
 
att finansieringen av funktionen inarbetas i beslutande 
planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2019-2022. 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag på att Sundsvalls kommun ska inrätta 
funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-05-22 - § 39 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00396-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 153  Samråd om statlig havsplan för Bottniska 
viken, remissvar 
(KS-2018-00192-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande, daterat 2018-06-
11, ska utgöra kommunens yttrande över samrådshandlingen om 
statlig havsplan för Bottniska viken. 
 

Ärendet 
Samråd pågår mellan 15 februari och 15 augusti 2018 om förslag till 
statliga havsplaner. Sverige tar fram tre havsplaner. Sundsvalls 
kommun berörs av havsplanen för Bottniska viken. 
 
Synpunkter ska lämnas till havochvatten@havochvatten.se senast den 
15 augusti. Skriv diarienummer 396-18 i mejlets ämnesrad. Havs- 
och vattenmyndigheten önskar få materialet i redigerbart filformat, 
exempelvis Word eller PDF, undvik skannad text. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00192-3  
• §26 Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens samrådsförslag 

till nationell havsplanering 
• §26 Tjänsteskrivelse 
• Internremiss havsplan - Yttrande 
• Stadsbyggnadskontorets synpunkter havsplan Bottniska viken 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-04-25 § 45 
• Kultur- och fritidskontorets yttrande 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Inbjudan till samråd - Tyck till om förslag till havsplaner för 

Sverige –  
• Havsplan för Bottniska viken -remissvar från Sundsvalls 

kommun 180611 
 
_ _ _ _ 
 
 
 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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§ 154  Uppföljning av motion (C) om 
fältungdomsarbete 
 (KS-2018-00205-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna uppföljningen av motion (C) om fältungdomsarbete. 
 

Ärendet 
Centerpartiet lämnade 2014 in en motion om fältungdomsarbete 2014 
i vilken de förslog att det skulle utredas hur kommunen 
(socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen) kan arbeta 
utveckla det förebyggande arbetet med unga. I motionen föreslogs att 
ett projekt skulle startas för det här arbetet och att det projektet 
utvärderas efter två år. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 § 187 att bifalla motionen 
samt att utvärdera insatsen efter två år. Socialnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden har nu utvärderat sitt arbete. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00205-3 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-02-28 §21 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2017-12-07 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2018-02-21 §29 
• Socialförvaltningens skrivelse 2018-01-29 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 155  Tillbakadragande av motion (C) befria 
socialnämnden från försörjningsstödet 
 (KS-2018-00390-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avskriva motion (C) befria socialnämnden från försörjningsstödet, 
från vidare handläggning. 
 

Ärendet 
Linnéa Kjellman och Hans Forsberg har i en motion föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda och föreslå en modell där ansvaret för finansiering av 
försörjningsstödet läggs under kommunstyrelsen samt att operativt 
och administrativt ansvar för försörjningsstödet placeras hos 
socialnämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration. 
 
Motionärerna har i en separat skrivelse dragit tillbaka motionen. 
Anledningen är att motionärerna anser att motionen är 
ovidkommande med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
(2018-04-23 § 105) för ärendet Översyn av ansvarsområdena för 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, och nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) (KS-2016-
00660). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 30 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00390-4   
• Tillbakadragande av motion (C) 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-11-25 § 229 
• Motion (C) - Befria socialnämnden från försörjningsstödet 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 156  Motion (L) att utreda möjligheterna till 
intraprenadlösningar inom skolan 
 (KS-2017-00471-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla att-sats 1 i motionen med korrigeringen att uppdra till 
barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att driva 
kommunala skolor som intraprenad samt, 
 
att avslå att-sats 2 i motionen. 
 

Ärendet 
Liberalerna i Sundsvalls kommun har via Stefan Falk (L) och Johan 
Landström (L) lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
följande att-satser: 
 

o Att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda 
möjligheten att driva kommunala skolor som intraprenad 

 
o Att i det fall utredning visar goda förutsättningar, ska minst 

två av kommunens skolor erbjudas en intraprenad-lösning. 
 
Det här ärendet är ett svar på den motionen. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-05-15 § 50 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00471-5 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §120 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-08-25 
• Motion (L) att utreda möjligheterna till intraprenadlösningar 

inom skolan. 
 
_ _ _ _ 
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§ 157  Motion (KD) angående införande av 
övergripande plan mot hemlöshet 
 (KS-2016-00909-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin och Hans Brynielsson, Kristdemokraterna (KD) 
har till kommunfullmäktige lämnat en motion som föreslår att en 
övergripande plan mot hemlöshet ska införas.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L) och Martin Klausen (SD) 
instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) 
med fleras förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

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

Deltagande i beslut 
Angel Villaverde (MP) meddelar att han återkommer ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
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2018-05-22  § 36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00909-6  
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-06-21 § 127 
• Socialförvaltningens skrivelse 2017-05-29 
• Letter of intent 2012-05-23 
• Motion (KD) angående införande av övergripande plan mot 

hemlöshet, inlämnad 2016-11-28 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 158  Motion (MP) angående årlig redovisning 
inom integrationsområdet 
 (KS-2017-00227-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 

Ärendet 
Miljöpartiet de Gröna (MP) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att ”integrationsgruppen får i uppdrag 
att årligen redovisa analyser och resultat inom integrationsområdet på 
lämpligt sätt för kommunfullmäktige”. Ärendet är ett förslag till 
beslut på motionen.  

Deltagande i beslut 
Angel Villaverde (MP) meddelar att han återkommer ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00227-3  
• Motion (MP) angående årlig redovisning inom 

integrationsområdet, inlämnad 2017-02-27 
 
 

_ _ _ _ 
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§ 159  Motion (M) erbjud supermiljöbil som 
personalbil till kommunanställda 
 (KS-2017-00475-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Moderaterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige med 
förslag att utreda utifall det är möjligt att erbjuda supermiljöbil som 
personalbil till kommunanställda utifrån ett skattetekniskt och 
ekonomist perspektiv samt ta fram en modell på hur detta kan 
genomföras. Motionen har varit på remiss till personalnämnden som 
har lämnat remissvar med synpunkter. Kommunfullmäktige ska nu 
fatta beslut om motionens förslag.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Bodil Hansson (S) 
instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Jörgen Berglund (M) med fleras förslag om att anse motionen vara 
besvarad. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 32 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00475-4  
• Protokollsutdrag personalnämnden 2017-11-22 §63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2017-10-10 

Motion (M) erbjud supermiljöbil som personalbil till 
kommunanställda 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning föreslås. Det befintliga uppdraget att göra 
en översyn/utredning följs upp via kommunstyrelsekontorets, 
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strategisk koncernutveckling HR:s verksamhetsplan. Detta kommer 
ske oavsett vad kommunfullmäktige beslutar då aktiviteten redan är 
inplanerad.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 160  Motion (M) angående central ställplats för 
husbilar i Sundsvall 
 (KS-2017-00852-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Moderaterna föreslår i sin motion att en kommunal ställplats för 
husbilar ska anläggas på en central plats, helst på Södra kajen. 
Motionärens definition av ”ställplats” är att det ska finnas möjlighet 
att tömma latrin, gråvatten, fylla på vatten samt även tillgång till 
elanslutning. Motionens yrkanden är: 
 

o att beslut ska tas om byggnation av en ställplats för husbilar 
o att detaljplanering startar omgående 
o att invigning planeras senast 2020 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 

Ärendet ska kompletteras med en analys av kostnaderna för ett 
genomförande av det som föreslås i motionen. 

 
Jörgen Berglund (M), Angel Villaverde (MP) och Martin Klausen 
(SD) instämmer i Bodils Hanssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Bodil Hanssons (S) med fleras förslag om att återremittera ärendet. 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00852-8  
• Motion (M) angående ställplats för husbilar i Sundsvall 
• Näringslivsbolagets skrivelse 2018-04-17 
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• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-03-21 § 47 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2018-03-14 § 15 
• Miljökontorets skrivelse 2018-02-09 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-02-28 § 22 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2018-01-23 
• Husbilar och ställplatser . Husbilsklubben 2014 
• Husbilsdestination Sverige 2016 

Uppföljning av beslut 
Om framtiden visar att det finns behov av en tydligare 
ansvarsfördelning mellan stadsbyggnadsnämnden och 
Näringslivsbolaget gällande frågor som berör husbilsturism så kan 
detta hanteras i ett separat beslutsärende. Ingen uppföljning föreslås i 
nuläget. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 161  Motion (MP) angående alla partier 
representerade i kommunrevisionen 
 (KS-2017-00938-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Miljöpartiet som föreslår att alla 
partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i 
kommunrevisionen. Kommunstyrelsekontoret har handlagt ärendet, 
och överlämnar det till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Överläggning 
Linnea Kjellman (C) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 

För att närmare utreda hur jämförbara kommuner har 
organiserat partiernas representation i kommunrevisionen. 

 
Angel Villaverde (MP) instämmer i Linnea Kjellmans (C) yrkande. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Linnea Kjellmans (C) förslag om återremiss och dels Martin 
Klausens (SD) förslag.  
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 35 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00938-3  
• Remissvar från Centerpartiet 
• Remissvar från Kristdemokraterna  
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• Remissvar från Socialdemokraterna 
Remissvar från Moderaterna  

• Motion (MP) angående alla partier representerade i 
kommunrevisionen, inlämnad 2017-12-18 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 162  Motion (M) för en stärkt och förbättrad 
avgiftsmodell - återremitterat ärende 
(KS-2015-00417-14) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens första att-sats om att införa den så kallade 
Rättviksmodellen vid tillsynsavgifter för myndighetskontroll, 
 
att anse motionens andra att-sats som besvarad, samt 
 
att anse motionens tredje att-sats besvarad. 
 

Ärendet 
Moderaterna har väckt en motion om att den s.k. Rättviksmodellen 
för tillsynsavgifter ska införas i Sundsvalls kommun.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Liza Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Angel Villaverde (MP) instämmer i ordförandens yrkande.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsekontorets förslag och dels Jörgen Berglunds (M) 
förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 

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

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Martin Klausen (SD) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2015-00417-14  
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-06-27 
• Motion (M) för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell 

 
_ _ _ _ 
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§ 163  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 
Handlingarna distribueras endast digitalt. Under sammanträdet 
finns de tillgängliga. Övrig tid förvaras de på koncernstabens kansli. 
 

• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 15 maj: 
 
 § 45 Sundsvalls gymnasium, anpassningar i 

samband med flytt från Åkersviks skola - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 45 Matfors skola, ombyggnation av NO-salar - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 47 Runsviks skola, verksamhetsanpassningar - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 48 Åkersviks skola, ombyggnad för F-6 
verksamhet - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 
o Finans- och näringslivsutskottet den 22 maj: 

 
 §30 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens 

donationsstiftelser för meningsfull 
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sommarverksamhet för behövande barn och 
ungdom 

 
• KS-2018-00397-Delegationsbeslut- Fyrens förskola 

arbetsmiljöåtgärder 
• KS-2018-00399 Yttrande kameraövervakning Byggrecycling 

i Sverige AB 
• KS-2018-00481 Delegationsbeslut om begäran om utfående 

av handling via e-post 
• KS-2018-00476 Delegationsbeslut om revidering av 

tjänstekatalog IT 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 164  För kännedom 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna.  
 

Ärenden 
 

• Styrelseprotokoll: 
 

o Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 2018-
05-17 protokoll 

o Mitthem AB 2018-05-09 bolagsstämma  
o Mitthem AB 2018-05-03 protokoll  
o MittSverige Vatten & Avfall AB 2018-05-17 

protokoll årsstämma 
o REKO AB 2018-04-10 protokoll per capsulam 
o REKO AB 2018-04-12 protokoll per capsulam 
o REKO AB 2018-05-15 protokoll årsstämma 
o Sundsvall Vatten AB 2018-05-17 protokoll årsstämma 

 
• REV-2018-00018 Miljönämndens svar på granskning av 

nämndernas hantering av delegation 
• Rapport 2017 från projekt Integration och tillväxt - 

Lägesrapport 3 fördjupad 
• Projekt Integration och tillväxt - budget per 2017-12-31 

 
 
_ _ _ _ 
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