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Tid Kl. 14.00 – 16.20 
Ajournering Kl. 15.00 – 15.20  
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande 

ersättare 
Tjänstgör 
paragraf 

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

   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande 

   

Åsa Bellander kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Fredrik Ahlstedt ordförande SKFAB § 242 
Jan Malmberg VD SKFAB § 242 
Johan Nikula vice ordförande SKFAB § 242 
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 244 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 244 
Magnus Braxenholm utredare § 246 
Johan Ström kommunjurist § 246 
Elin Lindström kommunjurist  
Markus Eliasson  praktikant  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
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Protokollet omfattar §§ 242-278 

 

Det noteras till protokollet att § 245 utgår från dagens sammanträde 
och att § 250 justeras direkt efter sammanträdet och anslås separat. 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Liza-Maria Norlin 
Justerare 

 
 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 

 
 
 
 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-12-04 2017-12-08 2017-12-08 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2017-12-29 2017-12-08 – 2017-12-28 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Liza-Maria Norlin med Angel Villaverde som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 242  Information från Svenska Kommun 
Försäkrings AB 
(KS-2017-00901) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Fredrik Ahlstedt, ordförande, Johan Nikula, vice ordförande och Jan 
Malmberg, VD för Svenska Försäkrings AB är inbjudna till dagens 
sammanträde för att ge kommunstyrelsens ledamöter information om 
bolaget. De informerar bland annat om: 
 

• De förändringar som skett inom bolaget under 2017. Under 
året har bland annat ny VD, ekonomichef och skadeansvarig 
anställts, fem styrelseledamöter samt ordförande är nya i 
bolagsstyrelsen från och med årsstämman 2017. 
 

• Styrelsen har gjort ändringar i bolagets styrdokument och 
fortsatt översyn av dessa sker löpande. 

 
• Inriktningar att identifiera och analysera risker sätts 

tillsammans med medlemmarna och den kunskap som vinns 
i någon av kommunerna med bolag delas med till de andra 
medlemmarna. 

 
• Premien påverkas av den specifika risken i kommun och 

bolag, premie och villkor är marknadsmässiga. 
 
• Bolagets ekonomiska ställning är summan av delägarnas 

resultatceller, kapitalet är delägarnas utifrån betalda premier 
och skadeutfall.  

 
_ _ _ _ 
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§ 243  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 
ledamöterna om justering av kommunstyrelsens protokoll och hur 
den spelar in i den vidare hanteringen av beslut och handlingar till 
andra instanser. 
 
_ _ _ _ 
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§ 244  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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§ 245  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2017-00090) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 246  Slutrapporter och investeringsförslag från 
Biogas i Mellannorrland AB 
 (KS-2017-00753-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna den överlämnade slutrapporten daterad 2017-02-23 från 
Biogas i Mellannorrland AB, 
 
att godkänna den överlämnade slutrapporten daterad 2017-04-12 från 
Biogas i Mellannorrland AB, 
 
att godkänna den överlämnade sammanfattande slutrapporten daterad 
2017-04-24 från Biogas i Mellannorrland AB, 
 
att Sundsvalls kommun inte genomför en investering i en 
biogasanläggning eller en anläggning för optisk sortering, samt   
  
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att avveckla Sundsvalls 
kommuns engagemang i Biogas i Mellannorrland AB. 

Ärendet 
Ärendet gäller beslut om godkännande av de tre slutrapporter som 
bolaget Biogas i Mellannorrland AB (BiMAB) har tagit fram och 
lämnat över till ägarna, inom ramen för bolagets uppdrag. Ärendet 
innebär även möjlighet för kommunfullmäktige att ta ställning till de 
förslag om inriktningsbeslut som bolaget lämnar, om att investera i 
och driva en biogasanläggning och en optisk sorteringsanläggning i 
Korsta utanför Sundsvall. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets och Vänsterpartiets 
förslag som lyder: 
 

att godkänna den överlämnade slutrapporten daterad 2017-
02-23 från Biogas i Mellannorrland AB, 

 
att godkänna den överlämnade slutrapporten daterad 2017-
04-12 från Biogas i Mellannorrland AB, 
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att godkänna den överlämnade sammanfattande 
slutrapporten daterad 2017-04-24 från Biogas i 
Mellannorrland AB, 

 
att Sundsvalls kommun genomför en investering i en 
biogasanläggning och en anläggning för optisk sortering, 

 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ombilda Biogas i 
Mellannorrland AB från ett utredningsbolag till ett 
produktionsbolag. 

 
Christiane Rüdiger (V) instämmer i Hans Forsbergs (C) yrkande. 
Vidare önskar hon lämna en protokollsantekning. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Angel Villaverde (MP) instämmer i Hans Forsbergs (C) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S), Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) 
instämmer i Martin Klausens (SD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Hans Forsbergs (C) 
med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Christiane Rüdigers (V) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Linnea Kjellman (C), Hans Forsberg (C), Christiane Rüdiger (V) och 
Angel Villaverde (MP) reserverar sig mot beslutet. 

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

Protokollsanteckning 
Christiane Rüdiger lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”I dagsläget handlar det inte om vad vi behöver göra utan om hur 
fort vi kan göra tillräckligt mycket för att undvika en klimatkatastrof. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-04 12 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Att producera biogas från matavfall är en del av lösningen. Vi anser 
att en optisk sorteringsanläggning är nödvändig för att hitta en 
lösning på hur vi ska kunna sortera ut allt matavfall från 
hushållsavfallet i Sundsvall. Idag hamnar den största delen av 
matavfallet i de gröna tunnorna, osorterat, och förbränns. Detta är 
dåligt eftersom växtnäringen går förlorad och matavfallet inte blir en 
del av det naturliga kretsloppet.  
 
Matavfallet kan komposteras, men nackdelen med den lösningen är 
att energin går förlorad. Om vi fångar metangasen i en 
biogasanläggning blir matavfallshanteringen istället delaktig i 
lösningen för att få ett fossilfritt och energieffektivt samhälle. Detta 
genom biogas som drivmedel, vilket skulle minska utsläppen från 
fordonstrafiken i Sundsvall. 
 
Idag sköts insamling och utsortering av visst avfall under 
producentansvaret (Förpacknings & Tidnings Insamlingen, FTI). FTI 
ställer sig positiva till att samordna detta med kommunerna så vi ser 
inget juridiskt hinder för att sortera även deras avfall. 
Vi har en kompetensuppbyggnad inom biogas- och optisk sortering i 
Sundsvall, som säkrar ett genomförande. 
 
Vi anser därför att de av BiMAB föreslagna anläggningarna skall 
byggas. Som vi ser det har vi idag inga klara alternativa lösningar 
som ger alla dessa vinster. Om vi väntar med att fatta det här 
beslutet tills lagstiftningen gällande klimatutsläpp och matavfall är 
på plats så går vi miste om de 84 miljoner kronor som vi idag har 
blivit beviljade i Klimatklivspengar från Naturvårdsverket. Vi utgår 
från att de kommuner som idag sagt sig vara villiga att vara en del 
av Sundsvalls lösning kommer att leta efter andra alternativ om vi 
som enda kommun backar ur nu. 
 
En lagstiftning som är på gång i riksdagens näringsutskott, är att 
klassa biogasbilar i samma klass som el- och vätgasbilar. Vidare 
förväntar vi oss lagstiftning både i Sverige och i resten av EU kring 
avfallssortering.” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-11-21 - § 88 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00753-1 
• Koncernstabens utredning gällande slutrapporter och 

investeringsförslag från Biogas i Mellannorrland AB 
• PM från koncernstabens juridikfunktion 
• PM från avdelningen för ekonomistyrning 
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• Biogas i Mellannorrland AB: Slutrapport, brev, 2017-03-09 
• Biogas i Mellannorrland AB: Slutrapport, protokoll 2017-03-03 § 

17 
• Biogas i Mellannorrland AB: Slutrapport, skrivelse 2017-02-23 
• Biogas i Mellannorrland AB: Slutrapport, 2017-02-23 
• Biogas i Mellannorrland AB: Optisk sortering, protokoll 2017-

04-24 § 35 
• Biogas i Mellannorrland AB: Optisk sortering, skrivelse 2017-04-

12 
• Biogas i Mellannorrland AB: Optisk sortering, slutrapport 2017-

04-12 
• Biogas i Mellannorrland AB: Sammanfattande slutrapport, 

protokoll 2017-04-24 § 36 
• Biogas i Mellannorrland AB: Sammanfattande slutrapport, 

skrivelse 2017-04-19 
• Biogas i Mellannorrland AB: Sammanfattande slutrapport, 2017-

04-24 
• Miljönämnden 2017-06-14 § 33 
• Miljökontorets skrivelse 2017-05-10 
• Miljönämnden 2017-05-10 § 27 
• Miljökontorets skrivelse 2017-04-24 
• Stadsbacken AB 2017-06-02 § 71 
• Stadsbacken AB skrivelse 2017-06-02 
• MittSverige Vatten & Avfall AB remissvar 2017-05-08 
• Sundsvall Energi AB remissvar 2017-06-16 
• Sundsvall Energi AB remissvar 2017-05-31 
• Medelpads Räddningstjänstförbund remissvar 2017-04-07 
• Naturvårdsverkets beslut om klimatklivsbidrag 
 
_ _ _ _ 
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§ 247  Val av ordförande och ledamöter till Sociala 
hållbarhetsrådet 
(KS-2017-00827-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att från majoriteten utse Bodil Hansson (S) till ordförande för Sociala 
Hållbarhetsrådet, 
 
att från majoriteten utse Hans Forsberg (C) och Christiane Rüdiger 
(V) till ledamöter i Sociala Hållbarhetsrådet, samt 
 
att från oppositionen utse Alicja Kapica (M) och Jeanette 
Lozanovski (L) till ledamöter i Sociala Hållbarhetsrådet. 

Ärendet 
2017-06-26 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett råd för social 
hållbarhet och att samtidigt avveckla det folkhälsoråd och 
trygghetsråd som funnits tidigare. Det sociala hållbarhetsrådets 
målsättning är att arbeta för en god och jämlik hälsa i Sundsvalls 
kommun genom att utveckla folkhälso- och trygghetsarbetet. 
 
Kommunstyrelsen ska nu utse en ordförande, två ledamöter från 
majoriteten samt två ledamöter från oppositionen att ingå i detta råd. 

Överläggning 
Linnea Kjellman (C) yrkar på att från majoriteten utse Bodil Hansson 
(S) till ordförande för Sociala Hållbarhetsrådet.  
 
Vidare yrkar hon på att från majoriteten utse Hans Forsberg (C) och 
Christiane Rüdiger (V) till ledamöter i Sociala Hållberhetsrådet. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar på att från oppositionen utse Alicja 
Kapica (M) till ledamot i Sociala Hållbarhetsrådet.   
 
Stefan Falk (L) yrkar på att från oppositionen utse Jeanette 
Lozanovski (L) till ledamot i Sociala Hållbarhetsrådet.    
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
att från majoriteten utse Bodil Hansson (S) till ordförande, att från 
majoriteten utse Hans Forsberg (C) och Christiane Rüdiger (V) till 
ledamöter och att från oppositionen utse Alicja Kapica (M) och 
Jeanette Lozanovski (L) till ledamöter för Sociala Hållbarhetsrådet. 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00827-1 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30 § 201 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-26 § 160 
 
_ _ _ _ 
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§ 248  Mål och resursplan 2018 för 
kommunstyrelsen 
 (KS-2017-00781-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till Mål och resursplan 2018 för 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslaget behandlar den ettåriga mål och resursplanen för 
kommunstyrelsens verksamhet, även kallad ”MRP-ettan”. Den 
innehåller den övergripande planeringen för nämndens verksamhet. 
Förslaget innehåller nedbrytning av kommunfullmäktiges mål för 
prioriterade områden till nämndens nivå, budget för 2018 och 
hantering av kvarvarande MRP-uppdrag från tidigare mål och 
resursplaner. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag till beslut. Vidare yrkar han bifall till 
Moderaternas tilläggsförslag 2017-12-01. 
 
Angel Villaverde (MP) yrkar i första hand på att ärendet 
återremitteras med följande motivering: 
 
”Målen och de önskade nivåerna bör formuleras om, så att alla är 
uppföljningsbara effektmål och inte aktivitetsmål. 
Målen ska vara tydligt kopplade till vad som ska uppnås enligt 
Kommunfullmäktiges mål” 
 
I andra hand yrkar han bifall till Jörgen Berglunds (M) förslag. 
  
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
kristdemokrateras egna förslag till mål och resursplan. 
 
Ordföranden yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
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Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag, dels Jörgen Berglunds 
(M) förslag, dels Angel Villaverdes (MP) förslag att i första hand 
återremittera ärendet och i andra hand bifalla Jörgen Berglunds (M) 
förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) avslagsyrkande. 
 
Han frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns tre förslag till beslut, 
dels infrastruktur- och serviceutskottets förslag, dels Jörgen Berglund 
(M) med fleras förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) 
avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 

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

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Martin Klausen (SD) meddelar att de avstår från 
att delta i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Moderaternas förslag 2017-12-01, utskickat separat 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 83 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00781-1  
• Kommunstyrelsens MRP 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 249  Kommunstyrelsens tema 2018 
(KS-2017-00797-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlägga tematillfällen för kommunstyrelsen på följande datum 
under 2018: 
15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 15 oktober, 12 november 
och 3 december, 
 
att tematillfällena förläggs till förmiddagar på kommunstyrelsens 
ordinarie sammanträdesdagar, om inget annat beslutas av 
kommunstyrelsens ordförande, 
 
att fastställa PM med innehåll för kommunstyrelsens tematillfällen, 
enligt bilaga i koncernstabens skrivelse KS-2017-00797-1, samt 
 
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att justera innehållet i 
tematillfällena vid behov. 

Ärendet 
Inom ramen för kommunstyrelsens verksamhet genomförs en 
tematisk fördjupning och utbildning inom utvalda områden för 
kommunstyrelsens ledamöter. Detta ärende handlar om att fastställa 
tematillfällen för 2018. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00797-1 
• KS tema 2018, förslag, 2017-11-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 251  Tjänstekatalog avseende servicecenter 
 (KS-2017-00756-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för tjänster och produkter som levereras av 
kommunens servicecenter, enligt koncernstabens förslag KS-2017-
00756-1, 
 
att fastställa tjänstekatalog och prislista för tjänster inom området 
ekonomi, enligt koncernstabens förslag KS-2017-00756-1, 
 
att fastställa tjänstekatalog och prislista för tjänster inom området 
HR, enligt koncernstabens förslag KS-2017-00756-1 med justering 
gjord vid infrastruktur- och serviceutskottets sammanträde 2017-11-
14 § 97, 
 
att fastställa tjänstekatalog och prislista för tjänster inom området 
Kommunhälsan, enligt koncernstabens förslag KS-2017-00756-1, 
 
att fastställa tjänstekatalog och prislista för tjänster inom området IT, 
enligt koncernstabens förslag KS-2017-00756-1, 
 
att fastställa tjänstekatalog och prislista för tjänster inom området 
information, administration och service, inklusive bilagor för inre och 
yttre posttur, enligt koncernstabens förslag KS-2017-00756-1, 
 
att fastställa tjänstekatalog och prislista för tjänster inom området 
Sundsvalls Mat och Måltider, inklusive prisjustering, enligt 
koncernstabens förslag KS-2017-00756-1, samt 
 
att fastställa tjänstekatalog och prislista för tjänster inom området 
Fordon och Verkstad, enligt koncernstabens förslag KS-2017-00756-
1. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att fastställa riktlinjer för tjänster och produkter 
som levereras av servicecenter, rutiner för betalning, uppföljning och 
information, samt tjänstekatalog och prislista för 2018 för 
servicecenters respektive funktionsområde. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 97 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00756-1  
• Förslag - Riktlinjer för tjänster och prissättning 
• Förslag - Tjänstekatalog för området ekonomi 
• Förslag - Tjänstekatalog för området Sundsvalls Mat & Måltider 
• Förslag - Prisjustering för Sundsvalls Mat & Måltider 
• Förslag - Tjänstekatalog för området HR 
• Förslag - Tjänstekatalog för området Kommunhälsan 
• Förslag - Tjänstekatalog för området Fordon och Verkstad 
• Förslag - Tjänstekatalog för området information, administration 

och service 
• Förslag - Tjänstekatalog och prislista för området IT 
• Bilaga Inre posttur 
• Bilaga Yttre posttur 
 
_ _ _ _ 
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§ 252  Personuppgiftsombud för 
kommunstyrelsen 
 (KS-2017-00765-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Camilla Eriksson, Servicecenter och Eric Carlsson, 
Drakfastigheter, till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. 

Ärendet 
En personuppgiftsansvarig bör ha personuppgiftsombud. Ombudet 
ska bevaka den personuppgiftsansvariges behandlingar av 
personuppgifter. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för 
sina verksamheter. I kommunstyrelsen finns tre separata 
verksamheter; koncernstaben, servicecenter och Drakfastigheter. 
Detta ärende handlar om att föreslå två personuppgiftsombud som 
ska företräda kommunstyrelsens alla tre verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 95 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00765-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 253  Intern kontrollrapport 2017 för 
kommunstyrelsens verksamhet 
 (KS-2017-00777-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2017 års internkontroll för 
koncernstaben, Drakfastigheter och servicecenter, 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 
kontroll för koncernstaben, Drakfastigheter och servicecenter, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och till kommunens 
revisorer. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens verksamheter består av koncernstaben, 
Drakfastigheter och servicecenter. Verksamheterna har under året 
följt upp den interna kontrollen i enlighet med kommunstyrelsens 
beslutade internkontrollplaner för 2017 samt kommunfullmäktiges 
internkontrollreglemente. I detta ärende redovisas uppföljningen av 
internkontrollplanerna som visar på ett i stort sett fungerande 
kontrollsystem med några mindre avvikelser. Den interna kontrollen 
för kommunstyrelsens verksamheter fungerar därmed 
tillfredsställande. Resultatet av uppföljningen redovisas till den egna 
nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen samt kommunens 
revisorer.  
 
Enligt beslut i KS 2011-12-05 (KS-2010-00348) ska avvikelser som 
nämnderna rapporterar till externa tillsynsmyndigheter även 
rapporteras till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samordnas 
med uppföljningen av den interna kontrollplanen. Syftet med 
redovisningen är att identifiera avvikelser i verksamheten som 
uppmärksammats av externa tillsynsmyndigheter, till exempel vid 
inspektioner samt att följa upp att de åtgärdas. Redovisningen är en 
del i utvärderingen av den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 82 
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• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00777-1  
• 1 Intern kontrollplan 2017 Drakfastigheter 
• 1 Intern kontrollplan 2017 koncernstaben 
• 1 Intern kontrollplan 2017 Servicecenter 
• 2 Förvaltningschefens rapport Drakfastigheter 
• 2 Förvaltningschefens rapport koncernstaben 
• 2 Förvaltningschefens rapport servicecenter 
• 3 Kontrollrapporter Drakfastigheter 
• 3 Kontrollrapporter koncernstaben 
• 3 Kontrollrapporter servicecenter 
• 4 Självdeklaration Drakfastigheter 
• 4 Självdeklaration koncernstaben 
• 4 Självdeklaration servicecenter 
• 5 Avvikelser mot tillsynsmyndigheter Drakfastigheter 
• 5 Avvikelser mot tillsynsmyndigheter servicecenter 
• Intern kontroll slutrapportering Drakfastigheter 
• Slutrapport Drakfastigheter 
 
_ _ _ _ 
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§ 254  Intern kontrollrapport 2017 för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 (KS-2017-00778-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2017 års interna kontroll gällande 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
 
att föreslå personalnämnden att 2018 ta över kontrollpunkten ”Nya 
chefer har förutsättningar att klara sitt uppdrag”, 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 
kontroll för 2017, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunens revisorer. 

Ärendet 
Koncernstaben redovisar en uppföljning av den interna kontrollen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016, med återrapportering av 
följande fyra kontrollpunkter: 
 

• Ändamålsenliga rutiner för ansökningar av statliga 
ersättningar inom flyktingmottagandet inom kommunens 
nämnder samt att dessa ersättningar redovisas i enlighet med 
god redovisningssed. 

• Rättvisande ekonomisk uppföljning under verksamhetsåret. 
• Nya chefer har förutsättningar att klara sitt uppdrag genom 

kunskapsöverföring av relevanta mål, strategier, rutiner m.m. 
• Upphandling och avrop av bygg- och anläggningsprojekt. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-11-07 - § 80 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00778-1 
• Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
• Kontrollrapport rättvisande ekonomisk rapportering 
• Rapport från förvaltningschef, 2017-10-17 
• Självdeklaration beträffande intern kontroll, 2017-10-12 
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• Kontrollrapport ändamålsenliga rutiner ansökningar statlig 
ersättning, 2017-10-18 

• Kontrollrapport upphandling och avrop av bygg och 
anläggningsprojekt, 2017-10-18 

 
_ _ _ _ 
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§ 255  Intern kontrollplan 2018 för 
kommunstyrelsens verksamhet 
 (KS-2017-00779-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende koncernstaben, 
 
att godkänna intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende Drakfastigheter, samt 
 
att godkänna intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende servicecenter. 

Ärendet 
Inför 2018 har koncernstaben, Drakfastigheter och servicecenter tagit 
fram förslag på intern kontrollplan för sina verksamheter. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 84 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00779-1  
• Bruttolista Drakfastigheter 
• Bruttolista koncernstaben 
• Bruttolista servicecenter 2018 
• Internkontrollplan 2018 Drakfastigheter 
• Internkontrollplan 2018 Koncernstaben 
• Internkontrollplan 2018 Servicecenter 
 
_ _ _ _ 
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§ 256  Intern kontrollplan 2018 för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 (KS-2017-00780-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till intern kontrollplan för kommunstyrelsens 
uppsiktsansvar. 

Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2018 har koncernstaben tagit fram ett förslag 
på en intern kontrollplan för kommunstyrelsens uppsiktsansvar. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-11-07 - § 81 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00780-1 
• Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2018, uppsiktsplikt 
 
_ _ _ _ 
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§ 257  Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, 
trygghet och företagande - återremitterat ärende 
(KS-2017-00740-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har lagt ett 
förslag som innebär kompletteringar av beslutad Mål- och resursplan 
2018 med plan för 2019-2020. Förslagen är på totalt 34 mnkr år 2018 
och omfattar bland annat förstärkt bemanning inom äldreomsorgen, 
trygghet med ny teknik, stärkt arbete mot våld i nära relationer samt 
stimulans för småföretagande. 
 
Liberalerna genom Stefan Falk yrkade vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-10-30 på en återremiss. Efter votering där fler än 
minst en tredjedel av ledamöterna röstade på återremiss beslutade 
kommunfullmäktige att så skulle ske. 
 
Finansieringen av de nya anslagen för 2018 sker genom en 
minskning av det budgeterade resultatet, som om 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget kommer att uppgå till ca 
88 mnkr  
 
Nu föreliggande förslag innebär även ett förslag som avser 2019 och 
framåt i tiden och att dessa anslag ska inarbetas i MRP 2019-2022. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraternas förslag. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) förslag. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till koncernstabens förslag med 
följande tillägg:  
 

att Sundsvalls kommun avvecklar sitt engagemang i 
Scenkonst Västernorrland AB, 
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att Sundsvalls kommun säger nej till fortsatt 
invandringsmottagande, samt 

 
att Sundsvalls kommun samlar kommunfullmäktiges samtliga 
partier för att vända på alla stenar i syfte att finna 
omprioriteringar för att finansiera och satsa på välfärdens 
kärnområden i allmänhet och i synnerhet socialnämnden.  

 
Bodil Hansson (S) yrkar på att ärendet bordläggs. 
 
Ordförnaden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag, dels 
Martin Klausens (SD) förslag och dels Bodil Hanssons (S) förslag att 
bordlägga ärendet. 
 
Han frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
bordläggas. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
bordläggas. 

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

Beslutsunderlag 
• Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag 2017-

11-29, utskickat separat 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00740-5 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30 § 203 
• Ordförandeförslag Satsningar på välfärd trygghet och företagande 
 
_ _ _ _ 
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§ 258  Regler för fossilbränslefria kommunala 
transporter 
 (KS-2017-00752-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta koncernstabens förslag till Regler för fossilbränslefria 
kommunala transporter, inklusive bilagan Definitioner och aktuella 
utgångspunkter.   

Ärendet 
Ärendet är ett initiativ från koncernstaben och omfattar förslag till 
regler för fossilbränslefria kommunala transporter. Reglerna syftar 
till att styra och stödja de kommunala verksamheterna i utvecklingen 
mot en avsevärt minskad klimatpåverkan, samt en minskning av 
hälsopåverkande utsläpp, som verksamheternas transporter är upphov 
till. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 94 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00752-2  
• Förslag - Regler för fossilbränslefria kommunala transporter 

 
_ _ _ _ 
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§ 259  Fördjupad uppföljning Avfallsplan 
 (KS-2017-00785-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att godkänna den fördjupande uppföljningen av avfallsplanen, 
daterad 2017-10-25, samt  
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2019 återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag på en reviderad avfallsplan. 

Ärendet 
Sundsvalls kommuns avfallsplan beslutades av kommunfullmäktige 
2013 och gäller mellan åren 2015-2020. I planen föreslås att en 
fördjupad uppföljning av planen påbörjas under 2017 och behandlas 
av kommunfullmäktige under 2018. Enligt avfallsförordningen ska 
uppgifterna i avfallsplan ses över minst vart fjärdeår och uppdateras 
vid behov. 
 
Den fördjupade uppföljningen är färdigställd och koncernstaben 
anser att avfallsplanen är i behov av revidering. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 96 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00785-1  
• Uppföljning avfallsplan 2016 
 
_ _ _ _ 
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§ 260  Insatser för ökat valdeltagande 
(KS-2017-00793-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att demokrati- och uppföljningsberedningen får i uppdrag att 
genomföra insatser för ökat valdeltagande i valet 2018 i enlighet med 
intentionerna i beredningens förslag daterat 2017-11-09 och för detta 
anslås 600 tkr, 
 
att möjligheten att nyttja Mobibblan för att öka valdeltagandet 
utreds, 
 
att utredningen beaktar möjligheten att aktivera Mobibblan på 
kvällar och helger med turlista och aktiviteter för att nå målgrupperna 
förstagångsväljare, andragångsväljare och utrikes födda, samt 
 
att insatserna finansieras genom att använda 300 tkr av 
kommunfullmäktiges anslag för demokratiberedningen i årsbudget 
2018, att 200 tkr finansieras genom ianspråktagande av 
kommunfullmäktiges ackumulerade överskott för 
demokratiberedningen och att 100 tkr finansieras genom 
kompletteringsbudget 2018.   

Ärendet 
Demokrati- och uppföljningsberedningen har genomfört en 
utredning, och tagit fram förslag till insatser som antas öka 
valdeltagandet i Sundsvalls kommun. Skrivelsen har skickats vidare 
till kommunfullmäktige för beslut.  

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut enligt 
följande: 
 

att demokrati- och uppföljningsberedningen får i uppdrag att 
genomföra insatser för ökat valdeltagande i valet 2018 i 
enlighet med intentionerna i beredningens förslag daterat 
2017-11-09 och för detta anslås 600 tkr, 

 
att möjligheten att nyttja Mobibblan för att öka 
valdeltagandet utreds, 
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att utredningen beaktar möjligheten att aktivera Mobibblan 
på kvällar och helger med turlista och aktiviteter för att nå 
målgrupperna förstagångsväljare, andragångsväljare och 
utrikes födda, samt 

 
att insatserna finansieras genom att använda 300 tkr av 
kommunfullmäktiges anslag för demokratiberedningen i 
årsbudget 2018, att 200 tkr finansieras genom 
ianspråktagande av kommunfullmäktiges ackumulerade 
överskott för demokratiberedningen och att 100 tkr 
finansieras genom kompletteringsbudget 2018.   

 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
majoritetens förslag och dels koncernstabens förslag. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt majoritetens förslag. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Majoritetens förslag, utdelat vid  sammanträdet 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00793-3 
• Insatser för ökat valdeltagande- demokrati- och 

uppföljningsberedningens skrivelse, 2017-11-09 
• Bilaga 1 Valdeltagande 2014 
• Bilaga 2 Tabellöversikt aktörer 
• Bilaga 3 kommunikationsinsatser 
• Bilaga 4 demokratiprojektet valinformation 2014 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-12-04 34 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 261  Finansiella riktlinjer för Sundsvalls 
kommunkoncern 
 (KS-2017-00479-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva nu gällande tillämpningsanvisningar till finanspolicy för 
Sundsvalls kommunkoncern, antagna av kommunstyrelsen 2013-04-
15 § 135, samt 
 
att anta ”Finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern”, 
daterad oktober 2017”. 

Ärendet 
Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till finansiella riktlinjer för 
Sundsvalls kommunkoncern. Dokumentet ersätter 
”Tillämpningsanvisningar till finanspolicyn för Sundsvalls 
kommunkoncern”. 
 
Finanspolicyn beskriver hanteringen av den finansiella verksamheten 
och dess risker inom kommunkoncernen. De finansiella riktlinjerna 
är ett komplement till finanspolicyn med detaljer för att effektiv 
kunna styra verksamheten. För att skapa förståelse, helhet och 
sammanhang behöver dokumenten läsas tillsammans. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-11-07 - § 84 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00479-3 
• Finansiella riktlinjer oktober 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 262  Uppföljning 2017 av landsbygdsprogram 
2021 för Sundsvalls kommun, remiss till 
kommunstyrelsen 
 (KS-2017-00634-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen, samt    
 
att skicka ärendet till koncernstaben för vidare handläggning. 

Ärendet 
För att kunna göra en uppföljning av Landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun ber koncernstaben alla nämnder och bolag som 
har ett uppdrag i ”Handlingsplan för landsbygden” (s 19 i 
landsbygdsprogrammet) att redogöra för statusen i det uppdrag som 
nämnden har ansvar för.  

Koncernstaben ber också nämnden/bolaget att redogöra för 
kännedomen om landsbygdsprogrammet. 
 
I koncernstabens uppföljning finns även måluppföljning och 
landsbygdssäkring med. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut med följande tillägg: 
 

att kommunfullmäktige fattar beslut om att tillsätta en 
landsbygdsnämnd som aktivt med kommunens 
landsbygdsfrågor. 

 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konsteterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (SD) 
förslag.  
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 
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Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-11-07 - § 69 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00634-2 
• Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 263  Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2018 
 (KS-2017-00689-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om 
 2016-12-05 §308, 
 
att för år 2018 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring  
(koncernstaben, ekonomistyrning), Pia Westin, Eva Vestberg, Ingrid  
Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom Anderson, Linda Westin,  
Liselotte Blom, Ulrika Andersson (servicecenter), Camilla Westlund  
och Sara Nordberg för kommunens bankkonton samt bank- och  
plusgiron knutna till organisationsnummer 212000-2411 och för  
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för Sundsvalls  
kommuns donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona: 
 

• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
att för år 2018 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 
 Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, att två  
i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten  
avser bankfilen som sänds, samt 
 
att för år 2018 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Carina 
Sjöberg, Jenny Forssen och Lena Larsson (socialtjänsten,  
ekonomiskt bistånd) att två i förening verkställa utbetalningar i  
bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar  
inom socialtjänsten.  

Ärendet 
Fullmakten för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron 
uppdateras inför varje nytt år, samt vid behov. 
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I fullmakten för år 2018 är Helena Lindholm och Kerstin Larsson 
borttagna. Jenny Forssen ersätter Kerstin Larsson för tjänsten  
”kontantkort”. I de fall det finns personer med samma namn i 
kommunen har organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-11-07 - § 85 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00689-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 264  Investeringsbidrag till Sundsvall Elnät AB 
för fiberutbyggnad på landsbygden år 2017 
 (KS-2017-00754-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna högst 420 tkr i investeringsbidrag till Sundsvall Elnät AB 
för fiberutbyggnad på landsbygden för år 2017, samt 
 
att investeringsbidraget finansieras genom utdelning som 
Stadsbacken AB lämnar till Sundsvalls kommun för år 2017. 

Ärendet 
Ärendet gäller investeringsbidrag till Sundsvall Elnät för 
fiberutbyggnad på landsbygden för år 2017. Detta i enlighet med 
Sundsvalls kommuns Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden 2017-2020. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-11-07 - § 86 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00754-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 265  Taxa inom miljöbalkens område för 2018 
 (KS-2017-00709-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag, 
 
att fastställa Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens 
område, daterad 2017-10-23, inklusive taxebilaga 1, 2 och 3, 
daterade 2017-09-14, 
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt  
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i 
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag. 

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

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag till ärendet. Vidare önskar han 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enigt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Jörgen Berglunds (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M) om 
stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) .” 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 86 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00709-2  
• Koncernstabens förslag till taxa för tillsyn och prövning inom 

miljöbalkens område för 2018 
• Miljönämndens förslag till taxa för tillsyn och prövning inom 

miljöbalkens område för 2018  
• Taxebilaga 1 
• Taxebilaga 2 
• Taxebilaga 3 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 57 
• Miljökontorets skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 266  Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa för 2018 
 (KS-2017-00710-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag, 
 
att fastställa Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa, daterad 2017-10-18,  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt  
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i 
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag. 

Ärendet 
Miljökontorets verksamhet med tillsyn enligt lag (2006:1570) om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa är förenad med 
en taxa. Ärendet avser ändring av miljönämndens taxa. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag till ärendet. Vidare önskar han 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enigt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Jörgen Berglunds (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M) 
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) .” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 87 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00710-2  
• Koncernstabens förslag till taxa enligt lagen om skydd mot 

internationella hot mot människors hälsa för 2018, 2017-10-18  
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 58  
• Miljökontorets tjänsteskrivelse  
 
_ _ _ _ 
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§ 267  Taxa inom strålskyddslagens område för 
2018 
 (KS-2017-00711-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag, 
 
att fastställa Taxa inom strålskyddslagens område för 2018, daterad 
2017-10-20,  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt  
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i 
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag. 

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag till ärendet. Vidare önskar han 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enigt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Jörgen Berglunds (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M) 
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) .” 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 88 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00711-2  
• Koncernstabens förslag till Taxa inom strålskyddslagens område 

för 2018 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 59 
• Miljökontorets tjänsteskrivelse 
• Miljönämndens förslag till revidering av Taxa inom 

strålskyddslagens område för 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 268  Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2018 
 (KS-2017-00712-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja nuvarande timavgifter inom området offentlig livsmedels- 
och foderkontroll enligt förslag, 
 
att fastställa Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll, daterad 
2017-10-19, 
 
att besluta att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja de i denna 
taxa antagna timavgifterna enligt förslag. 

Ärendet 
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med offentlig kontroll 
enligt  
livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805), de föreskrifter som meddelats med stöd av 
dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 
Miljönämnden har enligt lagstiftningen rätt att ta ut avgifter för den 
kontroll som utförs. Taxan föreslås nu justeras.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag till ärendet. Vidare önskar han 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enigt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Jörgen Berglunds (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M) 
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) .” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 89 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00712-2 
• Koncernstabens förslag till taxa för offentlig livsmedels- och 

foderkontroll för 2018  
• Miljönämndens protokoll 2017-10-03 § 60 
• Miljökontorets skrivelse  
• Miljönämndens förslag till taxa för offentlig livsmedels- och 

foderkontroll för 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 269  Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel för 2018 
 (KS-2017-00713-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag, 
 
att fastställa Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel, daterad 2017-10-20,  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt  
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i 
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag. 

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

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag till ärendet. Vidare önskar han 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enigt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Jörgen Berglunds (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M) 
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) .” 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 90 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00713-2  
• Koncernstabens förslag till taxa för tillsyn över handel med vissa 

receptfria läkemedel i 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 61  
• Miljökontorets skrivelse  
• Miljönämndens förslag till taxa för tillsyn över handel med vissa 

receptfria läkemedel för 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 270  Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2018 
 (KS-2017-00714-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag, 
 
att fastställa Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 
2018, daterad 2017-10-20, 
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i 
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag. 

Ärendet 
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att 
ta ut avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. Taxan föreslås nu justeras.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag till ärendet. Vidare önskar han 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enigt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Jörgen Berglunds (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M) 
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) .” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 91 
• Koncernstabens skrivelse KS-2017-00714-2 
• Koncernstabens förslag till taxa för uppdragsverksamhet inom 

miljöområdet 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 62 
• Miljökontorets tjänsteskrivelse 
• Miljönämndens förslag till taxa för uppdragsverksamhet inom 

miljöområdet för 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 271  Avfallstaxa 2018 
 (KS-2017-00770-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Avfallstaxa för 2018 enligt Stadsbacken AB:s förslag, 
daterad 2017-10-16. 

Ärendet 
MittSverige Vatten AB har utarbetat ett förslag till taxa för avfall för 
2018. I förslaget till avfallstaxa för 2018 föreslås inga ändringar 
avseende grunder, principer eller nivåer. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 92 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00770-2  
• Förslag till avfallstaxa 2018, daterad 2017-10-05 
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2017-10-16 § 95 
• Stadsbackens AB:s skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 272  Taxa för den allmänna VA-anläggningen i 
Sundsvalls kommun 
(KS-2017-00771-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvall i 
enlighet med Stadsbacken AB:s förslag, daterad 2017-10-16. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar om grunder och principer i taxan för 
kommunens allmänna vatten – och avloppsanläggning. Stadsbacken 
AB har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna Taxa för den 
allmänna VA-anläggningen i Sundsvall att gälla från och med 2018-
01-01. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 93 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00771-2  
• Förslag till taxa för allmänna VA-anläggningar 2018 Sundsvalls 

kommun, daterad 2017-10-05 
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2017-10-16 § 94 
• Stadsbackens skrivelse 2017-10-05 
 
_ _ _ _ 
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§ 273  Återrapportering - Motion (M) angående 
satsning för att möjliggöra ombyggnation av 
vindar till bostäder 
 (KS-2017-00776-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna koncernstabens återrapportering som följer av 
kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31§ 219 i ärende KS-2015-
00645 ”Motion (M) angående satsning för att möjliggöra 
ombyggnation av vindar till bostäder”. 

Ärendet 
Ärendet utgörs av en återraportering som följer av 
kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 219 angående ”Motion 
(M) angående satsning för att möjliggöra ombyggnation av vindar 
till bostäder”. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-11-07 - § 72 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00776-1 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-10-31 § 219 
• Motion (M) angående satsning för att möjliggöra ombyggnation 

av vindar till bostäder 
 
_ _ _ _ 
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§ 274  Motion (MP) om att ta fram en strategi för 
hållbar konsumtion 
 (KS-2017-00135-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en strategi för hållbar 
konsumtion. 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att 
Sundsvalls kommun ska ta fram en kommunal strategi för hållbar 
konsumtion. Syftet med strategin är att minska konsumtionens 
negativa påverkan på miljö och klimat (lokalt men även globalt 
eftersom en stor del av produktionen ligger i andra länder). Till 
bakgrund för förslaget ligger den strategi för hållbar konsumtion som 
regeringen tog fram 2016. 

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 100 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00135-7  
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §119 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-09-01  
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2017-09-27 §163  
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-08-23 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-06-14 § 67 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2017-05-11 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-05-10 §26  
• Miljökontorets skrivelse 2017-04-24 
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• Motion (MP) om att ta fram en strategi för hållbar konsumtion 
inlämnad 2017-01-31 

 
_ _ _ _ 
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§ 275  Motion (SD) om kostnadsfria måltider för 
alla lärare 
 (KS-2017-00571-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de förslår att 
barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten 
till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag att avslå motionen och 
dels Martin Klausens (SD) förslag att bifalla motionen. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation  
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 98 
• Koncernstabens skrivelse KS-2017-00571-5 – 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §114 
• Barn- och utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-08-23 
• Motion (SD) om kostnadsfria måltider för alla lärare, inlämnad 

2017-06-26 
 
_ _ _ _ 
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§ 276  Motion (SD) om utredning om förebyggande 
arbete mot spridning av smittsamma sjukdomar i 
kommunens skolor 
 (KS-2017-00574-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  

Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår 
barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur de 
kommunala skolornas rektorer arbetar för att förebygga spridningen 
av smittsamma sjukdomar. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag att avslå motionen och 
dels Martin Klausens (SD) förslag att bifalla motionen. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation  
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 99 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00574-5 – 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §116 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-08-21 
• Motion (SD) utredning om förebyggande arbete mot spridning av 

smittsamma, inlämnad 2017-06-26 
_ _ _ _
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§ 277  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 7 november 

2017: 
 § 79 Månadsrapport september 2017 
 § 82 Donationsmedelsrapport januari-augusti 

2017 
 § 83 Finansiell rapport januari-augusti 2017 

§ 87 Ansökan om internlån - Sundsvalls 
sjukhus, verksamhetsanpassningar för 
socialtjänstens korttidsboende 

 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 14 november 

2017: 
 § 80 Solstrålens förskola, utökning av förskola 

- medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter  

 § 81 Kulturmagasinet, ombyggnation av 
utställningslokal - medel ur investeringsbudget 
för verksamhetsanpassningar 

 
• KS-2017-00798 Yttrande planbesked vid Thulegatan kv Borgaren 

_ _ _ _ 
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§ 278  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Mitthem AB 2017-10-19-20 
o Mitthem AB 2017-11-06 
o MittSverige Vatten AB 2017-10-11 
o ServaNet AB 2017-09-28 
o Stadsbacken AB 2017-09-22 
o Stadsbacken AB 2017-10-16 
o Sundsvall Elnät AB 2017-09-14 
o Sundsvall Vatten AB 2017-11-02 

 
• REV-2017-00018 Socialnämndens svar på revisionsgranskning 
 
_ _ _ _ 
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