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Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande 

ersättare 
Tjänstgör paragraf 

Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X    
João Pinheiro (S) X   
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Martin Klausen (SD) -   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X §§ 225-241  
Lisa Lööf (S) X   
Leif Nilsson (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
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Johanna Thurdin (MP) X   
Sören Ödmark (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   
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Övriga närvarande    
Åsa Bellander kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 226 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 226 
Cecilia Aspholm kommunjurist   
Johan Ström kommunjurist  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Markus Eliasson praktikant kansliet  

 
Protokollet omfattar §§ 225-227, §§ 230-241 

 

Det noteras till protokollet att § 228 och § 229 justeras omedelbart 
och anslås separat. 
 
Justeras 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Jörgen Berglund 
Justerare 

 
 
Patrik Jansson 
Sekreterare 

 
 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-11-13 2017-11-15 2017-11-16 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2017-12-06 2017-11-16 – 2017-12-05 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Jörgen Berglund med Liza-Maria Norlin som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 225  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 kommundirektrör Åsa Bellander 
om sina reflektioner för Sundsvalls kommun och tar bland annat upp 
följande punkter: 
 

• Övergripande om kommunens aktuella utmaningar och en 
modell som ringar in kommunens värdegrund och vision  

• Organisationskulturen och hur samarbete kan skapas mellan 
verksamheterna för att få bort hålrummen 

• Organisationsfilosofin som bygger på helhetssyn och att vi 
blir stärkta av verksamhetsövergripande samarbete 

• Ledarskap och medarbetarskap som bygger på att ha tilltro till 
andra och sig själv 

• Aktuella behov gällande stärkt ledarskap, utveckling av 
ledarakademin, Sundsvalls kommun som attraktiv 
arbetsgivare och Sundsvalls kommun som attraktiv 
samarbetspartner för hitta nya vägar och gemensamma 
lösningar 

• Påbörjade och inplanerade aktiviteter som exempelvis 
översyn av beredningsprocessen och ny organisationsstruktur 
för kommunstyrelsens förvaltningar. 

 
_ _ _ _ 
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§ 226  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. 
 
_ _ _ _ 
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§ 227  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2017-00090) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  
 

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

Överläggning  
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden om följande två 
punkter: 
 

• Det kommunövergripande samarbetet för att stärka bilden av 
norra Sverige. Sex kommuner i norra Sverige ingår och 
majoriteten och oppositionen har träffats och diskuterat frågor 
kring området. Bedömningen är att arbetet kommit en bra bit på 
vägen och att fokus framöver är att ytterligare stärka samverkan 
och förankra samarbetet.  
 

• Samarbetet med Europaforum Norra Sverige som handlar om 
hur de nordligare delarna i Sverige kan påverka och driva 
gemensamma frågor på europeisk nivå. Områden som 
Europaforum Norra Sverige driver rör bland annat 
skogsnäringen. Den årliga konferensen kommer att hållas i 
Sollefteå, under slutet av februari.   

 
_ _ _ _ 
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§ 228  Yttrande angående förslag till beslut om 
skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt 
 (KS-2017-00694-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse KS-2017-00694-2 som 
yttrande över Länsstyrelsen Västernorrlands förslag till beslut om nya 
skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt, samt  
 
att översända Sundsvalls kommuns yttrande till Länsstyrelsen 
Västernorrland. 
 

Ärendet 
Länsstyrelsen föreslår besluta om nytt utvidgat vattenskyddsområde 
för Wifsta vattentänkt, Timrå kommun inklusive område för planerad 
reservvattentäkt. Skyddsområdet omfattar områden både inom Timrå 
och Sundsvalls kommuner. Sundsvalls kommun ges nu möjlighet att 
yttra sig över förslaget, synpunkter ska vara länsstyrelsen tillhanda 
senast 30 oktober 2017. Koncernstaben har meddelat Länsstyrelsen 
att yttrandet från Sundsvalls kommun kommer att inkomma efter 
kommunstyrelsens sammanträde 13 november 2017. Beredningen av 
detta ärende har samordnats med miljökontoret.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-10-17 § 64 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00694-2 
• Länsstyrelsen Västernorrland: Missiv och karta 
• Länsstyrelsen Västernorrland: Förslag till skyddsföreskrifter för 

Wifsta vattentäkt-revidering av skyddsområde, Timrå och 
Sundsvalls kommuner 

 
_ _ _ _ 
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§ 229  Remiss regional transportplan 2018-2029 -
Sundsvalls kommuns yttrande 
(KS-2017-00758-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i remissvaret till Landstinget Västernorrland ange som 
brist/åtgärd ”Planläggning och arbete för en ny Alnöbro ska påbörjas 
i början av kommande planperiod”, 
 
att i remissvaret till Landstinget Västernorrland ange som 
brist/åtgärd ”Ny gång- och cykelväg runt Alnö”, 
 
att rad 12 i tabellen med rubriken brist/åtgärd kompletteras så att det 
står ”Alnöbron inklusive trafikplatsen på fastlandssidan”, samt 
 
att anta koncernstabens skrivelse (KS-2017-00758-2) som 
Sundsvalls kommun yttrande gällande ”Regional transportplan för 
Västernorrlands län 2018-2029” inklusive inspel via ”öppet fönster” 
till den nu gällande ”Regionala transportplan för Västernorrlands län 
2014-2025” 
 

Ärendet 
Landstinget Västernorrland, vidare benämnt planupprättaren, har 
erbjudit kommunerna i länet att yttra sig om förslag till reviderad 
regional transportplan för åren 2018-2029. Yttrandetiden har sträckt 
sig från den 1 sep till den 15 nov.  
 
Kommunerna har även, med utgångspunkt från nuvarande 
transportplan 2014 – 2025, getts möjlighet att spela in nya brister i 
likhet med den process som gjorts under de senaste fyra åren inom 
det som kallats ”öppet fönster”. 
 
För Sundsvalls kommun har ärendet under remisstiden kommit att 
behandlas i infrastruktur- och serviceutskottet samt 
stadsbyggnadsnämnden. Koncernstaben har sedermera skrivit ett 
förslag till samlat yttrande för Sundsvalls kommun.  
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Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag med 
följande tillägg: 
 

att i remissvaret till Landstinget Västernorrland ange som 
brist/åtgärd ”Planläggning och arbete för en ny Alnöbro ska 
påbörjas i början av kommande planperiod”, samt 
 
att i remissvaret till Landstinget Västernorrland ange som 
brist/åtgärd ”Ny gång- och cykelväg runt Alnö” 

 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Jörgen 
Berglunds (M) förslag 
  
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till koncernstabens förslag med 
följande tillägg: 
 

att rad 12 i tabellen med rubriken brist/åtgärd kompletteras så 
att det står ”Alnöbron inklusive trafikplatsen på fastlandssidan” 

 
Peder Björk (S) yrkar bifall till Jörgen Berglunds (M) förslag och 
Angel Villaverdes (MP) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag med tillägg gjorda av Jörgen Berglund (M) 
samt Angel Villaverde (MP). Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00758-2 
• Sundsvalls kommuns yttrande regional transportplan 2018-2029 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-10-24 § 73 
• Infrastruktur- och serviceutskottets Remiss Regional 

transportplan 2018-2029 - kommunstyrelsens yttrande 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-25 § 195 
• Yttrande över remissversion av Regional transportplan 2018-

2029 
• Landstinget Västernorrland: Utkast remissversion 2017-08-25 – 

Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2019 
• Landstinget Västernorrland: Missiv 
 
_ _ _ _ 
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§ 230  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och dess utskott 2018 med plan för 2019 
(KS-2017-00652-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
2018: 
15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 10 
september, 15 oktober, 12 november och 3 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och 
näringslivsutskottet 2018: 
23 januari, 20 februari, 5 mars (extrainsatt), 20 mars, 24 april, 22 
maj, 4 juni (extrainsatt), 19 juni, 28 augusti, 25 september, 8 oktober 
(extrainsatt), 23 oktober, 20 november och 18 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och 
utvecklingsutskottet 2018: 
23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 
25 september, 23 oktober, 20 november och 18 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och 
serviceutskottet 2018: 
16 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 21 augusti, 
18 september, 16 oktober, 13 november och 11 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen 2019: 
14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 16 
september, 14 oktober, 11 november, 2 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och 
näringslivsutskottet 2019: 
22 januari, 19 februari, 4 mars (extrainsatt), 19 mars, 23 april, 21 
maj, 3 juni (extrainsatt), 18 juni, 27 augusti, 24 september, 7 oktober 
(extrainsatt), 22 oktober, 19 november, 17 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och 
utvecklingsutskottet 2019: 
22 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 
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24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
infrastruktur- och serviceutskottet 2019: 
15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 20 augusti, 
17 september, 15 oktober, 12 november och 10 december, 
 
att kommunstyrelses och finans- och näringslivsutskottets 
sammanträden 23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 
juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 18 
december 2018 förläggs till klockan 14.00 på sammanträdesdagarna, 
 
att finans- och näringslivsutskottets sammanträden den 5 mars, 4 
juni, 8 oktober 2018 förläggs till klockan 09.00 på 
sammanträdesdagarna, samt 
 
att plan- och utvecklingsutskottets samt infrastruktur- och 
serviceutskottets sammanträden 2018 förläggs till 09.00 på 
sammanträdesdagarna. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess utskott 2018 med plan för 2019. 

Överläggning 
Det noteras till protokollet att koncernstabens förslag bör ändras 
enligt följande: 
 

att årtalet som anges i den tionde att-satsen ändras från 2017 
till 2018, samt 
 
att den elfte att-satsen kompletteras med ett årtal. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag med redaktionella ändringar gjorda vid 
dagens sammanträde. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00652-1 
• Sammanträdesdagar 2018 med plan för 2019 
_ _ _ _ 
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§ 231  Styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB 
 (KS-2017-00742-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderade styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB 
avseende aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, daterade 
2017-04-10. 
 

Ärendet 
Ägarforum för Ostkustbanan 2015 AB har redovisat förslag till 
reviderade styrdokument för bolaget. Ändringarna innehåller 
framförallt formalia och är ett förslag för att skrivningarna ska bli 
mer ändamålsenliga i förhållande till bolagets uppdrag.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-10-24 - § 74 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00742-1 
• Ostkustbanan 2015 AB missiv, 2017-09-22: Beslut revidering 

styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB 
• Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB, förslag 

2017-04-10 
• Ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB, förslag 2017-04-10 
• Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB, förslag 2017-04-10 
• KS-2015-00433-13 Aktieägaravtal OKB 

KS-2015-00433-1 Förslag till  bolagsordning för Ostkustbanan 
AB 
 

_ _ _ _ 
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§ 232  Skönhetsrådets utformning och 
organisatoriska placering samt arbetsordning, 
återremitterat ärende 
 (KS-2016-00714-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att organisatoriskt placera skönhetsrådet under 
stadsbyggnadsnämnden,  
 
att stadsbyggnadsnämnden finansierar skönhetsrådet inom ram, 
 
att fastställa arbetsordning för skönhetsrådet enligt koncernstabens 
förslag daterat 2017-04-06, med följande komplettering och 
justeringar: 
 §1 Målsättning och syfte 

Kompletteras med: 
Rådet skall ha en fristående ställning med rätt att initiera och 
driva frågor inom sitt verksamhetsområde 
 
§1 Målsättning och syfte 
Justeras texten i sista stycket till: 
I aktuella frågor eller ärenden ska kommunen samråda och 
informera om sin verksamhet, planera förändringar samt 
resultat av olika åtgärder som berör rådets 
verksamhetsområde. 
 
§4 Arbetsformer 
Justeras texten i femte stycket till: 
Sammanträdena ska dokumenteras i protokoll justerat av 
ordförande och en representant för den externa kompetensen i 
styrelsen. Protokollen skall delges Stadsbyggnadsnämnden, 
rådets ledamöter samt berörda nämnder och styrelser. 

 
att uppmana stadsbyggnadsnämnden att göra skönhetsrådet klart för 
start senast den första januari 2018, 
 
att delegera till stadsbyggnadsnämnden att göra ändringar av icke 
principiell karaktär i skönhetsrådets arbetsordning, samt 
 
att uppdra till arvodeskommittén att göra nödvändiga justeringar av 
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bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och 
personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern 
utifrån inrättande av skönhetsrådet. 
 
att arbetsordningen för skönhetsrådet under paragraf tre, 
Sammansättning, kompletteras med en skrivning om att rådet ska ha 
en ledamot som är ett barn eller ungdom. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett skönhetsråd i 
Sundsvalls kommun genom bifall till en motion och i de två senaste 
mål och resursplanerna (MRP). Då motionen och nuvarande MRP-
uppdraget har olika inriktningar avseende den organisatoriska 
placeringen behövs ett nytt beslut om detta från kommunfullmäktige. 
Vidare behöver rådet formaliseras något samt finansiering fastställas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet vid sitt 
sammanträde 2017-05-29 § 141 med motiveringen att ärendet 
behöver kompletteras med en ekonomisk konsekvensbeskrivning av 
att ett klargörande att skönhetsrådet placeras under 
stadsbyggnadsnämnden under befintlig ekonomisk ram. Likaså 
önskar kommunfullmäktige en redovisning av hur skönhetsrådets 
arbete kommer påverka ärendehantering i ett tidsperspektiv. Det vill 
säga hur mycket ett skönhetsråd kommer att fördröja ett plan- och 
byggärende. Stadsbyggnadsnämnden överlämnade sitt yttrande med 
svar på frågorna 2017-09-27. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag med följande tilläggsatt-sats: 
 

att arbetsordningen för skönhetsrådet under paragraf tre, 
Sammansättning, kompletteras med en skrivning om att rådet 
ska ha en ledamot som är ett barn eller ungdom. 

 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar även på att texten i § 1 Målsättning 
och syfte, som lyder att ”Rådet skall ha en fristående ställning med 
rätt att initiera och driva frågor inom sitt verksamhetsområde” stryks 
i plan- och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Stefan Falk (L) yrkar avslag till ärendet. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
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Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till Liza-Maria Norlins (KD) 
förslag. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag med Liza-Maria Norlins (KD) tilläggsatt-sats. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag, dels Stefan Falks (L) avslagsyrkande och dels 
Liza-Maria Norlin (KD) och Jörgen Berglunds (M) förslag. Han 
ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag. 
 
Vidare godkänner han att Stefan Falks (L) och Jörgen Berglunds (M) 
protokollsanteckningar får lämnas. 

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

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 

”Vi i oppositionen (M) och (L) anser att skönhetsrådet inte är 
nödvändigt, särskilt nu när kommunen fått en stadsarkitekt. 
Ökade kostnader och en onödig byråkrati är inget vi vill sträva 
efter och därför heller inte stödjer”. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-10-17 - § 62 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00714-9 
• Koncernstabens förslag till arbetsordning för skönhetsrådet 2017-

04-06 
• Koncernstabens kostnadsuppskattning 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-09-27 § 161 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2017-09-04 
• Stadsbyggnadsnämndens kostnadsuppskattning 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-05-29 § 141 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-05-15 § 149 
 
_ _ _ _ 
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§ 233  Val av representanter till Regionalt 
kompetensförsörjningsforum - återremitterat 
ärende 
(KS-2017-00729-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Peder Björk (S) och Linda Strandfjäll (M) som representanter 
till Kompetensförsörjningsforum. 
 

Ärendet 
Landstinget har beslutat att inrätta ett så kallat 
Kompetensförsörjningsforum för att förstärka länets 
kompetensförsörjning ur ett tillväxtperspektiv. Detta ärende handlar 
om att utse två förtroendevalda representanter till 
Kompetensförsörjningsforum, en vardera från majoriteten och 
oppositionen.  
 
Vid kommunstyrelses sammanträde 2017-10-16 § 208 
återremitterades ärendet för att klargöra Landstinget Västernorrlands 
intentioner med rådet. Detta är koncernstabens svar. 
 
Koncernstaben konstaterar, efter förnyad kontakt med Landstinget 
Västernorrland, att Kompetensförsörjningsforum avses förstärka 
arbetet för länets kompetensförsörjning ur ett tillväxtperspektiv och 
föreslår därför än en gång att kommunstyrelsen utser två 
representanter till Kompetensförsörjningsforum, en vardera från 
majoriteten och oppositionen, bland kommunstyrelsens finans- och 
näringslivsutskotts ledamöter. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar på att från majoriteten utse Peder Björk (S) 
som representant till Kompetensförsörjningsforum. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar på att från oppositionen utse Linda 
Strandfjäll (M) som representant till Kompetensförsörjningsforum. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Peder Björk (S) och Linda Strandfjäll (M) som representanter 
till Kompetensförsörjningsforum. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00729-3 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-10-16 § 208 
• Koncernstabens skrivelse, 2017-09-29 (tidigare skrivelse) 
 
_ _ _ _ 
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§ 234  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Sundsvalls kommun - revidering 
 (KS-2017-00686-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls 
kommun enligt koncernstabens förslag i tjänsteskrivelse KS-2017-
00686-1. 
 

Ärendet 
Sundsvalls lokala ordningsföreskrifter nämner idag inga regler 
angående fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Koncernstaben 
föreslår att det införs. Ett ärende har även väckts av Kultur – och 
fritidsnämnden angående förbättrad tillgänglighet för cyklister och 
ryttare vid Sundsvalls kommuns motionsanläggningar. 
Koncernstaben föreslår att 25 § i ordningsföreskriften justeras i 
enlighet med nämndens förslag. Även vissa redaktionella ändringar 
föreslås av ordningsföreskriften. 

Överläggning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) meddelar att de 
återkommer vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i 
dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-11-07 - § 70 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00686-1 
• Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter  
• Karta Alnö_Ljustadalen 
• Karta Bergsåker 
• Karta Liden 
• Karta Matfors 
• Karta Skottsund 
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• Karta Stöde 
• Karta Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 235  Förslag för ett långsiktigt arbete för en god 
och jämlik hälsa, SOU 2017:47, remiss 
 (KS-2017-00672-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna koncernstabens förslag till yttrande, KS-2017-00672-
2, till socialdepartementet med följande tillägg: 
 

”Vi vill dock påpeka att kommissionen på ett tydligare sätt 
hade kunnat belysa de nationella minoriteterna och deras 
förutsättningar för att uppnå en jämlik hälsa. Det är viktigt att 
det perspektivet inte glöms bort i det kommande arbetet" 

 

Ärendet 
Regeringen önskar Sundsvalls kommuns synpunkter på inriktningen 
av de åtgärder som Kommissionen för jämlik hälsa föreslår inom det 
fortsatta folkhälsoarbetet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-11-07 - § 71 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00672-2 
• Yttrande till departementet KS-2017-00672-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 236  Motion (M) om utredning av avgiftsfria 
broddar till personer som är 70 år eller äldre 
 (KS-2017-00158-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Moderaterna har via ledamoten Patrik Gustavsson (M) lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige om att tillsätta en utredning kring 
huruvida det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att kommunen 
tillhandahåller broddar till personer som är 70 år eller äldre. Den här 
skrivelsen är ett svar på den motionen. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-10-24 - § 76 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00158-6 
• Socialnämndens protokoll, 2017-05-23 § 107 
• Socialtjänstens skrivelse, 2017-04-28 
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• Remiss KPR - Motion (M) om utredning av avgiftsfria broddar 
• Motion (M) om utredning av avgiftsfria broddar till personer som 

är 70 år eller äldre 
 
_ _ _ _ 
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§ 237  Motion (KD) angående arbete mot 
microplaster  
 (KS-2017-00396-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion i vilken de yrkar på att ge 
miljöförvaltningen i uppdrag att göra en kunskapssammanställning 
över lokala källor som sprider microplaster till våra 
vattenförekomster, samt att miljöförvaltningen efter genomförd 
kunskapssammanställning återkommer till kommunfullmäktige med 
förslag på åtgärder på hur kommunen kan minska den lokala 
spridningen av microplaster. 

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

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

Deltagande i beslut 
Angel Villaverde (MP) meddelar att han återkommer vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-10-24 - § 77 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00396-5  
• Miljönämndens protokoll, 2017-06-14 § 36 
• Miljökontorets skrivelse, 2017-05-15 
• Motion (KD) angående arbete mot microplaster 
 
_ _ _ _ 
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§ 238  Motion (SD) om kommunalt 
konstitutionsutskott 
 (KS-2017-00496-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Det här ärendet är ett svar på sverigedemokraternas motion om 
kommunalt konstitutionsutskott. Johnny Skalin (SD) föreslår att 
kommunen utreder hur kommunen kan göra för att förändra 
demokrati- och uppföljningsberedningen så att denna beredning blir 
en kommunal motsvarighet till Riksdagens konstitutionsutskott där 
detta är möjligt. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-10-17 - § 65 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00496-3 
• Motion (SD) om kommunalt konstitutionsutskott 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-29 § 126 
 
_ _ _ _ 
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§ 239  Motion (L) beträffande sommarskola för 
nyanlända 
 (KS-2016-00853-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen såtillvida att Sundsvalls kommun årligen 
tillhandahåller sommarskola för nyanlända elever,  
 
att sommarskolans längd i tid beslutas av barn- och 
utbildningsnämnden med utgångspunkt i målgruppens behov, samt  
 
att barn- och utbildningsnämnden utformar insatsen i dialog med 
övriga nämnder som är berörda av frågan.  
 

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
införa fem veckors sommarskola för nyanlända. Ärendet är ett förslag 
till beslut på motionen.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-10-17 - § 66 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00853-5 
• Socialnämndens protokoll 2017-06-21 § 128 
• Socialtjänstens skrivelse 2017-05-23 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-01 § 11 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-01-11 
• Barn- och utbildningsförvaltningens översikt av Sommarskolan 

2017-09-04 
• Barn- och utbildningsförvaltningens senare inskickade 

överväganden kring motionen 2017-09-05 
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• Motion (L) beträffande sommarskola för nyanlända, 2016-11-14 
 
_ _ _ _ 
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§ 240  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 Plan- och utvecklingsutskottet den 17 oktober 2017: 
 
 § 63  Yttrande över Hudiksvalls kommuns 

riktlinjer för bostadsförsörjning 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 24 oktober 
2017: 
 
 § 72  UPPHANDLING - Livsmedel, 

fastställande av kravspecifikation, (UH-2016-
204) 

 § 75 Behovsframställan avseende 
kollektivtrafik 2019-2021, Sundsvalls kommun 

 
• KS-2017-00486 Delegationsbeslut om medfinansiering av 

landsbygdsriksdag 
• KS-2017-00618 Delegationsbeslut om bidrag till projektet 

Julstaden Sundsvall 
• KS-2017-00665 Delegationsbeslut om att söka bidrag hos 

Boverket 
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• KS-2017-00687 Yttrande gällande detaljplan för Bergsåker 
5_20 m.fl 

• KS-2017-00730 Yttrande Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

• KS-2017-00736 Delegationsbeslut Sidsjöbacken 
verksamhetsanpassning 

• KS-2017-00738 Delegationsbeslut Höglunda skola 
verksamhetsanpassningar 

• KS-2017-00763 Delegationsbeslut yttrande Norra Kajen 1b 
• KS-2017-00768 Delegationsbeslut om 

verksamhetsanpassning AMU Center 
• KS-2017-00789 Delegationsbeslut yttrande Klökan 1-16 

luftledning 
 

_ _ _ _ 
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§ 241  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
 

• Styrelseprotokoll:  
 

o MittSverige Vatten AB 2017-09-21 
o REKO Sundsvall AB 2017-09-19 
o Samordningsforbundet-Sundsvall-styrelseprotokoll-

2017-10-20 
o Sundsvall Timrå Airport 2017-10-17 
o Sundsvall Vatten AB 2017-09-20 

 
_ _ _ _ 
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