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Övriga närvarande    
Åsa Bellander kommundirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 182 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 182 
Linda Gustafsson tf. IT-direktör § 183 
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Linda Löfvenius kommunsekreterare  
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Justering 
Till justerare utses Jörgen Berglund med Liza-Maria Norlin som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 181  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2017-00088) 
 

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 
bland annat om:  
 

• Slutrapport i oktober om årets sommarjobb för ungdomar 
• Integration – utbildningsplikt för nyanlända, EU-ansökningar 
• Stadsutveckling – ombyggnation Navet, trafikantvecka i 

september, Heffners bropark har invigts, projektet Tryggare 
och trivsammare Sundsvall fortsätter 

• Sundsvall Mat & Måltider nominerade till Leanpriset, 
deltagande i SM i telefoni och kundservice 

 
_ _ _ _ 
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§ 182  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2017-00089) 
 

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. 
 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 7 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 183  Information om kommunens IT- och 
informationssäkerhet 
(KS-2017-00677) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  
 

Ärendet  
Vid dagens sammanträde är tillförordnad IT-direktör Linda 
Gustafsson och IT-chef Ann-Christin Wanhatalo inbjudna för att ge 
kommunstyrelsen information om kommunens IT- och 
informationssäkerhetsarbete.  
 
Linda och Ann-Christin informerar om vilken information som är 
viktig att hållas säker, hur kommunens kompetens i dessa frågor ser 
ut samt vilket stöd och inarbetade rutiner som finns i verksamheten. 
De beskriver också hur delegation och ansvar fördelas mellan 
koncernstaben och servicecenter IT samt informerar om rutiner vid 
krislägen.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 184  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2017-00090) 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han inte har något att 
informera om vid dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 185  Utvecklad styr- och ledningsmodell för 
Sundsvalls kommunkoncern - återremitterat 
ärende 
(KS-2015-00754-26) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern, riktlinje (bilaga 1), 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att leda arbetet med att konkretisera 
och implementera styr- och ledningsmodellen. Det innebär att 
utforma det stöd och de arbetssätt som krävs för att modellen ska 
fungera effektivt, 
 
att uppdra till samtliga nämnder och bolagsstyrelser att avsätta 
personella resurser inom ram för att delta i arbetet med 
konkretisering och implementering,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att framgent ansvara för styr- och 
ledningsmodellen, samt återkomma till kommunfullmäktige vid 
behov av större revideringar, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att analysera vilka andra 
styrdokument som behöver revideras med anledning av Styr- och 
ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern samt återkomma med 
förslag på sådana revideringar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget, uppdra till koncernstaben att snarast återkomma med 
förslag till implementeringsplan. Planen ska omfatta tydliga och 
konkreta aktiviteter, leveranser, resursbehov och tidplan för arbetet.  
 

Ärendet 
Ett förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för 
kommunkoncernen har remitterats till nämnder, bolagsstyrelser och 
partier med representation i kommunfullmäktige. Koncernstaben 
föreslår att förslaget fastställs, och att de inspel som lämnats i 
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remitteringen tas tillvara under den konkretisering och 
implementering av förslaget som föreslås ske.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på koncernstabens förslag till 
beslut. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag. 
Han ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt koncernstabens förslag.  
 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas. 

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

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

”Yrkar avslag med anledning av att den nya styr- och 
ledningsmodellen inte på något sätt beskriver värderingars 
betydelse eller roll i organisationen. Kristdemokraterna anser 
även att förslaget om att använda en pyramid som primär 
symbol för hur kommunen ska ledas och styras är otidsenligt. I 
dagens allt mer komplexa samhälle förespråkas snarare upp-
och-ner-vända pyramider eller andra symboler som främjar 
plattare organisationsstrukturer.” 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00754-26  
• Bilaga 1 Modell efter återremiss 
• Bilaga 2 Bakgrund till förslaget 
• Bilaga 3 Protokollsutdrag Komunfullmäktige 2017-01-30 § 11 
• Bilaga 4 Protokollsutdrag Socialnämnden 2016-11-16 § 205 
• Bilaga 5 Socialtjänstens skrivelse 2016-10-24  
• Bilaga 6 Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-23 § 152 
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• Bilaga 7 Barn- och utbildningsförvaltningen skrivelse 
• Bilaga 8 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 

§ 99 
• Bilaga 9 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2016-11-15 
• Bilaga 10 Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2016-11-23 § 14 
• Bilaga 11 Lantmäterikontorets skrivelse 2016-10-26 
• Bilaga 12 Protokollsutdrag Nämnden för arbetsmarknad, 

vuxenutbildning, integration 2016-11-16 § 110 
• Bilaga 13 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 

integration skrivelse 2016-10-20 
• Bilaga 14 Protokollsutdrag miljönämnden 2016-11-09 § 71, 

miljökontorets skrivelse 2016-09-13l 
• Bilaga 15 Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-23 § 

172 
• Bilaga 16 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-10-25 
• Bilaga 17 Delegationsbeslut personalnämnden 
• Bilaga 18 Remissvar personalnämnden 
• Bilaga 19 Mitthem AB remissvar 
• Bilaga 20 Näringslivsbolaget AB 2016-11-07 § 60 
• Bilaga 21 Näringslivsbolagets skrivelse 
• Bilaga 22 Stadsbacken AB 2016-11-17 § 123 
• Bilaga 23 Stadsbacken AB skrivelse 
• Bilaga 24 Sundsvall Elnät AB remissvar 
• Bilaga 25 Sundsvall Energi AB remissvar 
• Bilaga 26 MittSverige Vatten AB remissvar 
• Bilaga 27 Socialdemokraternas remissvar 
• Bilaga 28 Vänsterpartiets remissvar 
• Bilaga 29 Centerpartiets remissvar 
• Bilaga 30 Alliansens remissvar 
• Bilaga 31 Miljöpartiets remissvar 
 
_ _ _ _ 
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§ 186  Arrangörskap för Vinter SM-veckan 2019 i 
Sundsvall 
(KS-2017-00619-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun ska stå som värd för Vinter SM-veckan 
2019, samt 
 
att finansieringen för merkostnader om maximalt 4,5 mnkr arbetas in 
i MRP 2019-2020, med plan för 2021-2022. 
 

Ärendet 
Sundsvall har fått förfrågan från Riksidrottsförbundet om att stå värd 
för vinter SM-veckan 2019. Ärendet handlar om att anta förslaget 
samt finansiering för genomförande. Under SM-veckan genomförs 
svenska mästerskap i olika idrotter. Syftet är bland annat att öka 
intresset för de svenska mästerskapen samt samla större och mindre 
idrotter i ett gemensamt evenemang.  
 
Kommunstyrelsen fattar beslut större evenemang som senior-SM, 
enligt Riktlinjer för Sundsvalls kommuns sponsringsavtal, dat. 2016-
11-28. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00619-1 
• Bilaga 1 Utskick RF ansökan SM-veckan vinter 
• Bilaga 2 E-post från Stockviks SF om SM-veckan 2019 
• Bilaga 3 SM-veckan Sundsvall - statistikrapport (inkl SVT) 
• Bilaga 4 Rapport SM-veckan Sundsvall 2015 
• Bilaga 5 Budget SM-veckan Sundsvall 2019 

 
_ _ _ _ 
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§ 187  Fördelning av medel för stärkt integration 
2018, MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020 
 (KS-2017-00355-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att för år 2018 tilldela barn- och utbildningsnämnden medel enligt 
nedanstående fördelning: 
Elevvärdar gymnasiet: 800 000 kr 
Formell behörighet – modersmålslärare: 830 000 kr  
Pedagogiskt lärarstöd: 475 000 kr  
Hälso- och friluftsdag: 55 000 kr 
 
att för år 2018 tilldela medel till socialnämnden enligt nedanstående 
fördelning:  
”Mot en stark och frisk framtid”: 760 000 kr  
Samhällsbiträde: 700 000 kr 
 
att för år 2018 tilldela medel till kultur- och fritidsnämnden enligt 
nedanstående fördelning: 
Riktat föreningsstöd – integration: 530 000 kr 
Sommarsimskola: 225 000 kr  
Kom ut – nyanlända: 100 000 kr 
Utveckla supportfunktionen för Integration, språk och arbetsmarknad 
(ISA): 300 000 kr 
 
att för år 2018 tilldela medel till NAVI enligt nedanstående 
fördelning: 
Komistudier: 600 000 kr 
Språkstödjare: 1 000 000 kr 
 
att för år 2018 tilldela Mitthem 1 200 000 kr för insatserna ”Bo-
skola” och ”praktikmodell” 
 
att ianspråkta 650 000 kr för ”Framsteget”,   
 
att ianspråkta 400 000 kr 2018 för Sundsvalls kommuns 
medfinansiering av Länsstyrelseprojektet ”Integration och tillväxt”,  
 
att koncernstaben överför ovan uppräknade belopp till respektive 
nämnd som ett bidrag ur kommunstyrelsens anslag för stärkt 
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integration,  
 
att berört bolag fakturerar kommunen för åtgärderna,  
 
att inte tilldela NAVI:s insats ”Crea” medel för 2018, 
 
att medlen för ”Samhällsbiträde” som inte används under år 2017 ska 
återföras till kommunstyrelsen,  
 
att inte godkänna att NAVI använder redan tilldelade medel 2017 för 
deltagande i projektet ”Mötesplatser och information” i annat syfte,  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2017-03-13, § 93 om att 
tilldela NAVI 100 000 kr år 2017 för projekt ”Mötesplatser och 
information”,  
 
att avvakta med beslut avseende ”Sociala normer med dansen som 
verktyg – ensamkommande”, 
 
att påminna berörda nämnder och bolag om att de ansvarar för 
insatsernas genomförande och användningen av medlen,  
 
att samtliga insatser slutrapporteras till kommunstyrelsen under 
våren 2019, samt 
 
att kommunstyrelsen fördelar resterande medel (1 375 000 kr) under 
hösten 2017.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag på fördelning av medel för ”Stärkt integration”, 
som kommunstyrelsen har att fördela enligt Mål och resursplan 2017-
2018, med plan för 2019-2020.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag med 
följande ändringar: 
 

2:a attsatsen: lägg till ”samhällsbiträde 700 000 kr” 
 
10:e attsatsen: stryk ”socialnämndens insats Samhällsbiträde” 
 
17:e (sista) attsatsen: ändra summan 2 075 000 kr till 1 375 000 kr 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
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Bodil Hanssons (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) avstår från att delta i 
dagens beslut med hänvisning till Liberalernas respektive 
Kristdemokraternas förslag till mål- och resursplan.  
Jörgen Berglund (M) och Johnny Skalin (SD) avstår från att delta i 
dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-08-22 § 48 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00355-4  
• Integrationsprojekt Framsteget 
• Ansökan Mitthem AB 
• Ansökan barn- och utbildningsnämnden -Integrationsmedel 2018  
• Komplettering ansökan socialnämnden Samhällsbiträden 
• Protokollsutdrag kultur- och fridsnämnden2017-06-14 §64 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-09  
• Bilaga 1 - kultur- och fridsnämndens ansökningar om medel  
• Ansökan NAVI - integrationsmedel för 2018 
• Ansökan NAVI justering av medel -Mötesplatser och information  
• Ansökan NAVI -Komistudier  
• Tidsplan juni 2017 - Integrationstorg 
• Information om kommunstyrelsens medel för stärkt integration år 

2018 

Uppföljning av beslut 
Koncernstaben följer upp insatserna under år 2018. Insatserna 
slutredovisas till kommunstyrelsen under våren 2019. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 188  Intern rekryterings- och utvecklingsplan 
(IRUP) för kompetensförsörjning 
 (KS-2017-00518-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Sundsvalls kommuns interna Rekryterings- och 
Utvecklingsplan (IRUP) för kompetensförsörjning 2017- 2019 (KS-
2017-00518-4), 
 
att uppdra åt samtliga nämnder att arbeta utifrån Sundsvalls 
kommuns interna Rekryterings- och Utvecklingsplan (IRUP) för 
kompetensförsörjning 2017- 2019 ((KS-2017-00518-4), 
 
att uppdra till personalnämnden att ansvara för övergripande 
implementering och uppföljning av planen, samt 
 
att uppdra åt personalnämnden att ta fram och upprätthålla de rutiner 
som nämnden behöver för sitt uppdrag. 
 

Ärendet 
Personalnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om 
Sundsvalls kommuns interna Rekryterings- och Utvecklingsplan 
(IRUP) för kompetensförsörjning 2017-2019.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
  
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Bodil Hansson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

”Att i det fortsatta arbetet även beakta och analysera 
digitaliseringens inverkan på framtida arbetskraftsbehov” 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-08-22 § 50 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00518-4  
• Intern rekryterings- och utvecklingsplan för 

kompetensförsörjning 
• Protokollsutdrag personalnämnden 2017-05-31 §30 
• Bilaga 1, Hantering av remissvar 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 189  Översyn av valdistriktens indelning samt 
benämning 
 (KS-2017-00525-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra gränsdragningen för följande valdistrikt i Sundsvalls 
kommun, enligt valnämndens förslag 2017-05-04, § 10: 

• Stöde N – Stöde S, 
• Södermalm N – Södermalm V, 
• Stenstaden, 
• Norrmalm – Norrliden, samt 
• Sallyhill – Nacksta Ö, och 

 
att ändra valdistriktens namn, enligt valnämndens förslag 2017-05-
04, § 10 med förändring att byta namn på Skön-Fillan till 
Ljustadalen-Johannedal. 
 

Ärendet 
Valnämnden har gjort en översyn av valdistriktens gränser och namn 
inför kommande mandatperiod och funnit att den nuvarande 
valdistriktsindelningen idag har fler röstberättigade än vad vallagen 
har som maxgräns, vilket försvårar det administrativa arbetet kring 
valet. Valnämnden har därför föreslagit att ändra gränsdragningen för 
vissa valdistrikt för att bland annat få ett jämnare antal 
röstberättigade per distrikt och vallokal. Vidare föreslår valnämnden 
att vissa benämningar på valdistrikten byts då namnen inte längre 
används i dagligt tal.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-08-22 § 51 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00525-2  
• Protokollsutdrag valnämnden 2017-05-04 § 10 
• Valnämndens skrivelse 2017-06-07 
• Valdistrikt ändringar-kartbild 
• Valdistrikt ändringar – kartbild 2 
• Valdistrikt ändringar – kartbild 3 
• Valdistriktsändringar 2017-05-04 
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Uppföljning av beslut 
Ett beslut om att ändra valdistriktsindelningen ska tas av 
länsstyrelsen senast 1 december 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 190  Kulturpolitisk strategi för Sundsvalls 
kommun 
 (KS-2017-00480-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kulturpolitisk strategi för Sundsvalls kommun, dnr KS-2017-
00480, med förändringen att inriktningsmål nr. 5 på sidan 8 får 
följande lydelse:  
 

”Sundsvalls professionella kulturliv utvecklas kvalitetsmässigt, 
stärks med fler fria kulturutövare och är mer synligt”,  

 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att samordna arbetet med 
att ta fram en handlingsplan för genomförandet av den kulturpolitiska 
strategin, samt  
 
att uppdra till samtliga nämnder och bolag att bidra i arbetet med, 
och genomförandet av, den kulturpolitiska strategins handlingsplan. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på en 
kulturpolitisk strategi för Sundsvalls kommun, enligt den politiska 
viljeriktningen i kommunens mål- och resursplan 2015-2016. 
Strategin syftar till att ange de viktigaste fundamenten för hur 
kommunen ska jobba med kultur fram till 2023, och ska ligga till 
grund för prioriteringar och val. 

Överläggning 
Linnea Kjellman (C) önskar få lämna två protokollanteckningar.  
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag samt till följande ändring i strategin:  
 

stryk sista meningen 7.4: Alla barn och unga ska få möta 
gränsöverskridande och normbrytande kultur 

 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag.  
 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningarna får 
lämnas. 

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

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Johnny Skalin (SD) meddelar att de återkommer 
i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför 
inte i dagens beslut.  

Protokollsanteckningar 
Linnea Kjellman (C) lämnar följande protokollsanteckningar: 
 

”Den kulturpolitiska strategin visar hur kultur kan utveckla 
såväl samhället som individen på många olika plan. Kultur får 
därför en genomgripande betydelse för kommunens utveckling 
och tillväxt. Vid nästa revidering av kommunens hållbara 
tillväxtstrategi – RIKARE måste kulturens betydelse i 
samhällsbygget markeras mycket tydligare.” 
 
”Inför nästa revidering av den kulturpolitiska strategin 2023 vill 
vi betona vikten av att studera hur andra kommuner har jobbat 
med framtagande och genomförande av sin kulturstrategi.” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-08-22 § 52 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00480-2  
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-05-17 § 55 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2017-04-11 
• Förslag till kulturpolitisk strategi för Sundsvalls kommun  
• Sammanställning av remissyttranden avseende förslag till 

kulturpolitisk strategi i Sundsvall 
_ _ _ _ 
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§ 191  Finanspolicy för Sundsvalls 
kommunkoncern 
 (KS-2017-00478-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva nu gällande finanspolicy, antagen 2013-04-29 §110, 
samt, 
 
att anta ”Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern”, daterad maj 
2017. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till finanspolicy för 
Sundsvalls kommunkoncern. Finanspolicyn beskriver hanteringen av 
den finansiella verksamheten och dess risker inom 
kommunkoncernen.  
 
En omskrivning av nuvarande finanspolicy är gjord för att göra den 
kärnfullare och mer lättläst, men där andemeningen finns kvar. 
Jämförelse är gjord med ett antal kommuner med liknande 
finansverksamhet.  

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-08-22 § 61 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00478-1 
• Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, maj 2017 

 
_ _ _ _ 
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§ 192  Försäljning av fastigheten Linjearbetaren 3 
till Mitthem AB 
 (KS-2017-00506-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Linjearbetaren 3 
mellan Mitthem AB och Sundsvalls kommun, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan 
Mitthem AB och kommunen avseende fastigheten Linjearbetaren 3, i 
Bosvedjan. Mitthem AB planerar att bebygga fastigheten med två 
punkthus i sju våningar i överenstämmelse med gällande detaljplan. 

Jäv 
Åsa Ulander (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-08-22 § 63 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00506-2 
• Köpeavtal 
• Översiktskarta  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-05-24 § 92 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2017-04-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 193  Stadsbyggnadsnämnden behov av ökade 
driftmedel på grund av minskade hållbara 
skogsintäkter 
 (KS-2017-00587-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå stadsbyggnadsnämndens begäran om 1,6 miljoner kronor i 
MRP 2018 för att täcka de minskade intäkterna för skogsdriften, samt 
 
att hänskjuta frågan om att tillföra stadsbyggnadsnämnden medel 
från 2019 och framåt till partiernas arbete med MRP 2019-2020 med 
plan för 2021-2022. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden begär att nämndens budget tillförs 1,6 
miljoner kronor i MRP 2018 och framåt för att täcka de minskade 
intäkternas från skogsdriften. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-08-22 § 64 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00587-2  
• Diagram 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-04-26 § 63 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2017-03-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 194  Redovisning av partistöd för 2016 - 
Sverigedemokraterna 
 (KS-2017-00588-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna den inkomna redovisningen av hur partistödet har 
använts. 
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat en redovisning av hur partistödet 
2016 har använts. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-08-22 § 65 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00588-1 
• Bilaga 1: Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna 
• Bilaga 2: Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna 

 
_ _ _ _ 
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§ 195  Svar på revisionsskrivelse "granskning av 
korruptionsförebyggande arbete" 
 (KS-2017-00589-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2017-07-07 till 
kommunrevisionen som svar på revisionsskrivelsen Granskning av 
korruptionsförebyggande arbete daterad 2017-06-16. 
 

Ärendet 
Revisionsbolaget EY har på uppdrag av kommunens revisorer 
genomfört en granskning med syfte att bedöma om styrelser och 
nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka 
oegentligheter. Kommunstyrelsen ska nu yttra sig över 
granskningsresultatet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-08-22 § 66 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00589-2 
• Missiv revisionsskrivelse, 2017-06-16 
• Revisionsrapport Sundsvalls kommun granskning av 

korruptionsförebyggande arbete 
 
_ _ _ _ 
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§ 196  Avsiktsförklaring mellan kommunen, 
Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten efter 
genomförd åtgärdsvalsstudie för Alnö - 
Trafikåtgärder för bebyggelseutveckling på Alnö 
 (KS-2016-00642-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avsiktsförklaring daterad 2017-07-13 med 
åtgärdsbilaga version 12, daterad 2017-06-27. 
 

Ärendet 
Trafikverket önskar att en avsiktsförklaring tas fram gemensamt med 
kommunen och kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län, avseende trafikåtgärder på Alnö. 
Stadsbyggnadsnämnden har därför i augusti 2016 beslutat att skicka 
ett förslag till avsiktsförklaring med åtgärdslista till 
kommunfullmäktige för beslut (se bilagorna 7 till 10). Förslaget har 
bearbetats efter stadsbyggnadsnämndens beslut (se bilaga 1 och 2).  
 
Avsiktsförklaringen ska efter kommunfullmäktiges godkännande 
undertecknas av de tre parterna. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-08-22 § 68 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00642-2 
• 1 Avsiktsförklaring 2017-07-13 
• 2 Åtgärdslista Alnö version 12 2017-06-27 
• 3 Karta Skärgårdsvägen 
• 4 ÅVS Alnö -åtgärdsvalsstudie 2016-02-11 
• 5 PM 2016-04-28 Alnöbron Trafikstudier 
• 6 PM 2016-04-28 Alnöbron Effekter av befolkningsökning 
• 7 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-08-31 § 127 
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• 8 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-08-04 
• 9 Stadsbyggnadsnämndens tidigare förslag till avsiktsförklaring 

2016-08 
• 10 Stadsbyggnadsnämndens tidigare förslag till åtgärdslista 2016-

08 
 

_ _ _ _ 
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§ 197  Ansökan om deltagande i Fossilfritt Sverige 
 (KS-2017-00491-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ställa sig bakom deklarationen för Fossilfritt Sverige och uppdra 
till kommunstyrelsen att skicka in ansökan om deltagande. 
 

Ärendet 
Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ, vars syfte är att minska 
Sveriges negativa påverkan på klimatet. Initiativet samlar aktörer 
från myndigheter, företag, kommuner och landsting över hela landet 
som genom deltagande deklarerar att deras verksamheter är med och 
aktivt bidrar till ett bättre klimat. Koncernstaben föreslår att 
Sundsvalls kommun ska ansöka om deltagande i Fossilfritt Sverige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-08-29 § 56 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00491-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 198  Dataskyddsombud vid Medelpads 
Räddningstjänstförbund 
 (KS-2017-00620-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna avtal avseende dataskyddsombud mellan Medelpads 
Räddningstjänstförbund och Sundsvalls kommun, Timrå kommun 
samt Ånge kommun,  
 
att dataskyddsombudet finansieras för 2017 om 220 tkr inom 
kommunstyrelsens ram,  
 
att dataskyddsombudet finansieras för 2018 om 650 tkr genom 
kompletteringsbudgeten för 2018 
 
att finansieringen av dataskyddsombudet för 2019 och framåt om 
650 tkr per år, arbetas in i MRP 2019 – 2020, med plan för 2021 och 
2022, samt 
 
att ovanstående att-satser gäller under förutsättning att beslut med 
motsvarande innebörd fattas av fullmäktige i Timrå kommun och 
Ånge kommun.  
 

Ärendet 
EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) 
börjar gälla den 25 maj 2018. Enligt Dataskyddsförordningen ska 
kommunen tillhandahålla ett dataskyddsombud. Detta ärende handlar 
om att inrätta ett gemensamt dataskyddsombud för Sundsvall, Timrå 
och Ånge kommuner vid Medelpads Räddningstjänstförbund. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-08-29 § 58 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00620-1 
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• Avtal avseende dataskyddsombud mellan Medelpads 
Räddningstjänstförbund och Sundsvall kommun, Timrå kommun 
samt Ånge kommun 

 
_ _ _ _ 
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§ 199  Taxor och avgifter enligt lag om elektriska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
folkölsförsäljning 
 (KS-2017-00582-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att socialnämnden får ta ut avgifter enligt lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt följande. 
 
Försäljningsställen inom 
detaljhandel och serveringsställen 
som anmält att de säljer 
tobaksprodukter och/eller 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
Restauranger med 
serveringstillstånd debiteras ej för 
tillsyn.  

 
Föreslagen avgift 
 
800 kr 

Försäljningsställen inom 
detaljhandel som anmält 
tobaksförsäljning och/eller 
försäljning av elektroniska 
cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt 
folkölsförsäljning 

 
Föreslagen avgift 
 
1 800 kr 

 
Ärendet 
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
träder i kraft den 1 juli 2017 efter beslut i riksdagen den 17 maj 
2017. Den nya lagen anpassar svensk rätt till EU:s regler på området. 
 
Enligt 20 §, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(SFS 2017:425) ska näringsidkare, som har sitt säte eller sin 
affärsverksamhet i Sverige, anmäla försäljning av nämnda produkter 
till den kommun i vilken försäljningen ska ske. Kommunen ansvarar 
för den omedelbara tillsynen över att lagen följs tillsammans med 
polismyndigheten och folkhälsomyndigheten, vilket framgår av 26 §. 
Kommunen får ta ut avgift för sin tillsyn enligt 46 §. 
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I dagsläget tar kommunen ut avgifter enligt ovanstående tabeller. 
Tillsynsavgiften är 800 kronor för försäljningsställen som säljer 
tobaksprodukter och 1800 kronor för försäljningsställen inom 
detaljhandeln som anmält både tobaks- och folkölsförsäljning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-08-29 § 59 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00582-2 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-06-21 § 129 
• Socialtjänstens skrivelse SN-2017-00213 
 
_ _ _ _ 
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§ 200  Motion (SD) om att inrätta en 
landsbygdsnämnd 
 (KS-2016-00704-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion från den 26 september 
2016 att en landsbygdsnämnd ska inrättas. Där föreslås att 
kommunfullmäktige ska besluta: 
 

• Att inrätta en landsbygdsnämnd i Sundsvalls kommun. 
• Att uppdra till koncernstaben att ta fram ett förslag till 

reglemente för landsbygdsnämnden. 
• Att landsbygdsnämnden skall verka för att garantera och 

stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara 
referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Sundsvalls 
kommun. 

• Att landsbygdsnämnden inom sitt ansvarsområde skall 
ansvara för: 

o Beslut om och fördelning av medel till 
landsbygdsutveckling. 

o Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor. 
o Uppmärksamt följa villkor för bosättning och 

företagande på landsbygden. 
o Etablera god kontakt med allmänheten, nätverk, 

föreningar och företag verksamma inom kommunens 
landsbygd. 

o Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala 
utvecklingssatsningar. 

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag att avslå motionen.  
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Johnny Skalins (SD) 
förslag om bifall till motionen. Han ställer dessa förslag mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Johnny Skalin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-08-22 § 53 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00704-5 
• Motion (SD) om inrättande av en landsbygdsnämnd 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 201  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 augusti 2017: 
 § 67 Ansökan om medfinansiering av projekt Tvätteriet 

2.0 
 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 22 augusti 2017: 
 § 49 Yttrande – riksintresseprecisering Sundsvall Timrå 

airport 
 

• KS-2016-00465-1 Tilldelningsbeslut brounderhåll 
• KS-2017-00012 KS Delegationsbeslut - personal Drakfastigheter 
• KS-2017-00180 Beslut om ändring av form av borgen för 

utbyggnad av bredband på landsbygden 
• KS-2017-00214 Delegationsbeslut inhyrning av lokaler 

Gärdevägen 3, Vandringsmannen 1 
• KS-2017-00323 Delegationsbeslut  -Yttrande laglighetsprövning 

mål 1196-17  
• KS-2017-00402 Ansökan om förordnade ordningsvakt 

kommunhuset 
• KS-2017-00435 Delegationsbeslut - Yttrande planprogram för 
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Katrinehill 
• KS-2017-00445 Delegationsbeslut- Yttrande En omreglerad 

spelmarknad SOU 2017:13 
• KS-2017-00489 Delegationsbeslut - Matfors skola 

verksamhetsanpassning 
• KS-2017-00498 Delegationsbeslut - Yttrande detaljplan 

Norrmalm 2-1 bostäder Folkets Park 
• KS-2017-00508-1 Tilldelningsbeslut service av disk- och 

spoldiskinfektorer 
• KS-2017-00516-1 Tilldelningsbeslut disk- och spoldiskinfektorer 
• KS-2017-00522 Delegationsbeslut - Höglunda skola 

verksamhetsanpassning 
• KS-2017-00526-1 Tilldelningsbeslut skötsel av isbanor 
• KS-2017-00527-1 Tilldelningsbeslut manuell snöröjning 
• KS-2017-00529-1 Tilldelningsbeslut Ramavtal Natursten 
• KS-2017-00532 Delegationsbeslut - Yttrande kameraövervakning 

SSRS Sjöräddningen 
• KS-2017-00538-1 Tilldelningsbeslut Drift och underhåll 

Trafiksignaler 
• KS-2017-00539-1 Tilldelningsbeslut Manuell snöröjning 
• KS-2017-00583 Delegationsbeslut - Yttrande kameraövervakning 

Sundsvalls Kommun Busstation 
• KS-2017-00590 Delegationsbeslut - Arbetsmiljöåtgärder 

Skottsundsbackens äldreboende 
• KS-2017-00597 Beslut om godkännande av ledamot i 

Trafikverkets styrelse 
• KS-2017-00604 Delegationsbeslut -Yttrande samråd gällande 

Bergsåker 14.11 m fl 
• KS-2017-00621 Delegationsbeslut - om samverkan i 

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen 
• KS-2017-00636  Delegationsbeslut - Mitt Sverige turism 
• KS-2017-00645 Delegationsbeslut - Säkerhetsåtgärder i 

kommunhusets reception 
• KS-2017-00641 Tilldelningsbeslut - IT-konsult webbkarta 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 38 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 202  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 
 

Ärenden 
 
• Styrelseprotokoll:  

 
o Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB – årsstämma 

2017-05-19 
o Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 2017-05-19 
o Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 2017-06-20 
o Svenska kommun försäkrings AB - årsstämma 2017-05-19 
o Svenska kommun försäkrings AB 2017-05-19 
o Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-05-12 
o Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-06-02 
o Midlanda flygplats 2017-04-07 
o Mitthem AB 2017-05-29 
o Mittsverige Vatten och Avfall AB 2017-05-22 
o Reko 2017-05-23 
o ServaNet AB 2017-02-15 
o ServaNet AB – årsstämma 2017-06-08 
o SKIFU AB – konstituerande 2017-05-08 
o Stadsbacken AB 2017-06-02 § 70 Förteckning av pågående 

sponsringsavtal 
o Sundsvall Elnät AB - årsstämma 2017-05-16 
o Sundsvall Logistikpark AB 2017-03-24 
o Sundsvall Logistikpark AB 2017-05-02 
o Sundsvall Logistikpark AB 2017-05-19 
o Sundsvall Oljehamn AB - årsstämma 2017-05-19 
o Sundsvall Vatten AB 2017-05-23 
o Sundsvall Vatten AB 2017-06-16 

 
• KS-2017-00239 Länsstyrelsens beslut om tillstånd för 

kameraövervakning i Idrottsparken Sundsvall 
• KS-2017-00251 Beslut om tillstånd kameraövervakning SCIOR 

Geomanagement AB 
• KS-2017-00299 Beslut om tillstånd kameraövervakning för 
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Skymap Innovation AB 
• KS-2017-00417 Beslut om tillstånd kameraövervakning Orica 

Sweden AB 
• KS-2017-00416 Beslut om tillstånd kameraövervakning Diagona 

AB 
• KS-2017-00343 Beslut om tillstånd kameraövervakning 

Lantbruksuniversitetet 
• KS-2017-00363 Styrelsebeslut SKFAB angående granskning av 

fakturor 
• KS-2017-00542 SKLs överenskommelse om att stärka arbetet 

med mänskliga rättigheter 
 
_ _ _ _ 
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