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Justering
Till justerare utses Jörgen Berglund med Martin Klausen som
ersättare.
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Aktuellt från koncernstaben

(KS-2018-00005)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella
frågor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander
bland annat om följande punkter:
•

Äldreboendet på Norra kajens invigning som skedde i
december 2017

•

Att 65 extratjänster har tillsats, vilket innebär att målet från
regeringen uppnåtts

•

Status för Sundsvalls resecentrum där det bland annat tagits
fram ett förslag till gestaltningsprogram

•

Att FAVI och Quality Hotel Sundsvalls samarbete ”Ensam
julgran söker” resulterade i närmare 1000 julklappar till
nyanlända barn
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§ 2 Redovisning av socialnämndens
ekonomiska situation
(KS-2018-00117)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
Ärendet
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober
2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband
med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills
vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet
och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens
ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits.
Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets
sammanträde den 29 oktober 2013 till att redovisningen från
socialnämndens ordförande enbart ska ske vid varje sammanträde
med kommunstyrelsen.
____
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Kommunstyrelsens ordförande informerar

(KS-2018-00014)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att
informera om aktuella händelser inom politiken.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden om att Europaforum
Norra Sverige 2018 kommer att genomföras den 21-22 februari i
Sollefteå. Forumet handlar om hur de norra regionerna i Sverige kan
samverka och driva gemensamma frågor på EU-nivå.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-15

9

§ 5 Val av ersättare till projektet KOLL2020,
2017-2020
(KS-2018-00033-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse en förtroendevald från oppositionen till ersättare för projektet
KOLL2020.
Ärendet
Sundsvalls kommun är utifrån tidigare beslut medfinansiär i projektet
KOLL2020 där Landstinget Västernorrland står som leading partner.
Projektet prioriterades av det regionala strukturfondspartnerskapet
och beviljades medfinansiering i juni 2017. Projektstart var den 1
augusti och projektet löper till 30 november 2020, inklusive fyra
månader för avslut och rapportering. Vid kommunstyrelsens
sammanträde 2017-10-16 § 209 valdes en styrgruppsrepresentant.
Vid styrgruppsmötet för KOLL2020 2017-11-21 framfördes
önskemål om att samtliga ledamöten utser en ersättare för att
säkerställa representationen i projektet. Kommunstyrelsen ska nu utse
en ersättare.
Överläggning
Ordföranden föreslår att en förtroendevald från oppositionen väljs till
ersättare för projektet KOLL2020.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse - KS-2018-00033-1
____
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§ 6 Förändrad organisation för
kommunstyrelsens förvaltning
(KS-2017-00845-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens förvaltning är kommunstyrelsekontoret,
att koncernstaben är ett verksamhetsområde i
kommunstyrelsekontoret,
att servicecenter är ett verksamhetsområde i
kommunstyrelsekontoret,
att Drakfastigheter är ett verksamhetsområde i
kommunstyrelsekontoret,
att förändringen gäller från och med 2018-01-01,
att kommundirektören blir chef för kommunstyrelsekontoret,
att kommundirektören blir chef för koncernstaben,
att kommundirektören får i uppdrag att utse en biträdande
kommundirektör,
att chefen för servicecenter respektive Drakfastigheter är
verksamhetschefer, för servicecenter respektive Drakfastigheter.
att kommunstyrelsens beslut ”arbetsbeskrivning för tjänsten som ny
kommundirektör”, 2016-06-13, § 160, revideras i enlighet med detta
beslut samt de förändringar som gäller i den nya kommunallagens
ikraftträdande från 2018-01-01,
Ärendet
Ärendet handlar om att omorganisera kommunstyrelsens förvaltning
till att bli ett övergripande kommunstyrelsekontor med tre olika
verksamhetsområden. Detta bland annat för att stärka samarbetet
inom förvaltningen och utveckla förutsättningar att leverera enligt
kommunledningens uppdrag.
Justerandes signatur
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Överläggning
Sekretariatet meddelar att en redaktionell ändring av ordet
”områdeschefer” i den nionde att-satsen ska ändras till
”verksamhetschefer”.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
infrastruktur- och serviceutskottets med korrigeringar gjorda vid
dagens sammanträde. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-12-12 - § 108
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00845-1
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-06-13 § 160
• Ordförandeförslag kommundirektörens roll och organisatoriska
ställning
____
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§ 7 Länsstrategi för arbetet mot Mäns våld mot
kvinnor/våld i nära relation 2017-2020,
kommunstyrelsens remissvar
(KS-2017-00848-3)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna koncernstabens tjänsteskrivelse (KS-2017-00848-3)
som kommunstyrelsens remissvar med följande kompletteringar:
Under punkt två saknas en skrivning om att den allra mest sårbara
gruppen kvinnor är de som precis lämnat en våldsam relation. Det
är den mest centrala gemensamma nämnaren där störst risk för
kvinnans liv finns, inte ålder, etnicitet eller liknande.
Generellt sett saknas också skrivningar om en nollvision mot att
kvinnor dör till följd av mäns våld mot kvinnor. Här vilar ett stort
ansvar på alla myndigheter, att fånga upp signaler i tid och ge den
hjälp och stöd som behövs när kvinnor söker hjälp. Varje gång en
kvinna dör till följd av mäns våld mot kvinnor bör det också göras
en utredning för att se om man hade kunnat förhindra detta.
Strategin bör kompletteras med detta perspektiv.
Skrivningarna i strategin bör utvecklas gällande de strukturella
mekanismer som ligger bakom mäns våld mot kvinnor.
Strategin bör under rubriken "ansvarsbeskrivning för
myndigheternas respektive ansvar" kompletteras med skrivningar
om arbetet med att förändra mäns och pojkars beteenden och
attityder.
Ärendet
Länsstyrelsen vill att länets kommuner yttrar sig om länsstrategi
2017-2020 för att förebygga mäns våld mot kvinnor/våld i nära
relationer. Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till
revideringen behöver koncernstaben få berörda nämnders synpunkter
på den reviderade strategin.
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Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar på att remissvaret ska innehålla
koncernstabens, plan- och utvecklingsutskottets samt
Sverigedemokraternas förslag till remissvar.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (SD)
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Sverigedemokraternas remissvar, 2018-01-15, uppläst vid
sammanträdet
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-12-19 - § 75
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00848-3
• Länsstrategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära
relationer 2017-2020
____
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§ 8 Länsstrategi för arbetet mot Mäns våld mot
kvinnor/våld i nära relation 2017-2020, Sundsvalls
kommuns remissvar
(KS-2017-00631-9)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta koncernstabens förslag till remissvar daterat 2017-11-29,
med följande kompletteringar:
Under punkt två saknas en skrivning om att den allra mest sårbara
gruppen kvinnor är de som precis lämnat en våldsam relation. Det
är den mest centrala gemensamma nämnaren där störst risk för
kvinnans liv finns, inte ålder, etnicitet eller liknande.
Generellt sett saknas också skrivningar om en nollvision mot att
kvinnor dör till följd av mäns våld mot kvinnor. Här vilar ett stort
ansvar på alla myndigheter, att fånga upp signaler i tid och ge den
hjälp och stöd som behövs när kvinnor söker hjälp. Varje gång en
kvinna dör till följd av mäns våld mot kvinnor bör det också göras
en utredning för att se om man hade kunnat förhindra detta.
Strategin bör kompletteras med detta perspektiv.
Skrivningarna i strategin bör utvecklas gällande de strukturella
mekanismer som ligger bakom mäns våld mot kvinnor.
Strategin bör under rubriken "ansvarsbeskrivning för
myndigheternas respektive ansvar" kompletteras med skrivningar
om arbetet med att förändra mäns och pojkars beteenden och
attityder.
att överlämna svaret till Länsstyrelsen.
Ärendet
Länsstyrelsen har reviderat länsstrategin Mäns våld mot
kvinnor/Våld i nära relationer som ska gälla 2017-2020.
Länsstyrelsen vill nu ha in övergripande synpunkter på innehållet i
strategin från länets kommuner.
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Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar på att remissvaret ska innehålla
koncernstabens, plan- och utvecklingsutskottets samt
Sverigedemokraternas förslag till remissvar.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (SD)
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Sverigedemokraternas remissvar, 2018-01-15, uppläst vid
sammanträdet
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-12-19 - § 76
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00631-9
• Länsstrategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/ våld i nära
relation 2017-2020
• Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden Mitt 2017-10-13 § 173
• Överförmyndarkontorets skrivelse
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-10-18 § 199
• Socialtjänstens skrivelse
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-10-25 § 91
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25 §
140
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning,
integration 2017-10-25 § 88
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integration
skrivelse 2017-10-02
____
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§ 9 Svar på revisionsrapport Uppföljning av
tidigare granskning
(KS-2017-00192-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse (KS-2017-00192-2),
daterad 2017-11-20, till kommunrevisionen som svar på
revisionsrapporten Uppföljning av tidigare granskning, daterad
februari 2017, samt
att uppdra till koncernstaben att ta fram ett förslag till program för
mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs
av privata utförare
Ärendet
Företaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.
Syftet med den uppföljande granskningen 2016 har varit att
identifiera och granska vilka åtgärder som vidtagits inom
revisorernas rekommendationer.
Rekommendationerna till kommunstyrelsen var
• ta initiativ till att ett program med mål och riktlinjer avseende
externa utförare beslutas av kommunfullmäktige
• anta styrande riktlinjer för den insyn och kontroll som bedrivs
samt för vilken återrapportering som ska ske, utifrån av
fullmäktige beslutat program.
Kommunstyrelsen har ännu inte vidtagit några åtgärder men planerar
att det ska genomföras under våren 2018.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-12-19 - § 91
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00192-2
• Revisionsskrivelse 2017-02-17
• Uppföljande av tidigare granskning Sundsvalls kommun,
Revisionsrapport 2016
____
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§ 10 Svar på revisionsrapport Granskning av
införandet av dataskyddsförordningen
(KS-2017-00795-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-20,
till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten Granskning
av införandet av dataskyddsförordningen, daterad 2017-10-20.
Ärendet
EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer
genomfört en granskning av arbetet med planering och anpassningar
inför den nya dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen ska nu
yttra sig över resultaten från granskningen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-12-19 - § 92
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00795-2
• Missiv granskningsrapport dataskyddsförordningen
• Granskningsrapport Dataskyddsförordningen Sundsvalls
kommun 2017
____
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§ 11 Riktlinje för varuförsörjning och
hemsändningsbidrag för Sundsvalls kommun.
(KS-2017-00208-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna riktlinjerna för varuförsörjning och
hemsändningsbidraget,
att koncernstaben snarast återkommer till kommunstyrelsen med
förslag på hur kommunen ekonomiskt kan stödja servicepunkter i
glesa områden och ta fram riktlinjer för detta.
Ärendet
Kommunstyrelsen har i handlingsplan för landsbygden, som finns
med i landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, ett uppdrag
enligt följande:
•

Kommunstyrelsen ska under perioden 2016 – 2017 ta fram
riktlinjer för varuförsörjningen (under
landsbygdsprogrammet). Där bland annat ersättningsnivån på
hemsändningsbidraget ska ses över.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-12-19 - § 74
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00208-1
• Riktlinje varuförsörjning och hemsändning
____
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§ 12 Medel för stärkt integration - insatser under
år 2018
(KS-2017-00650-6)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration (NAVI) 1 000 000 kr för att utveckla fler jobbspår,
att tilldela MittSverige Vatten & Avfall 225 000 kr för medverkan i
projektet ”Hållbara tillsammans”,
att tilldela Sundsvall Elnät 100 800 kr för ”Integration, fas 2”
att avslå kultur och fritidsnämndens ansökan om medel för projektet
”Sociala normer med dansen som verktyg - ensamkommande”,
att koncernstaben överför ovan uppräknade belopp till respektive nämnd
som ett bidrag ur kommunstyrelsens anslag för stärkt integration,
att berört bolag fakturerar kommunen för åtgärderna,
att påminna berörda nämnder och bolag om att de ansvarar för
insatsernas genomförande och användningen av medlen, samt
att samtliga insatser slutrapporteras till kommunstyrelsen under våren
2019.

Ärendet
Ärendet är ett förslag till beslut gällande fördelning av det som
återstår av kommunstyrelsens medel för stärkt integration 2018.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet.
Martin Klausen (SD) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i
Jörgen Berglunds (M) avslagsyrkande.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
koncernstabens förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras
avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt koncernstabens förslag.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (KD), Liza-Maria Norlin (KD)
och Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Deltagande i beslut
Stefan Falk (L) avstår från att delta i dagens beslut med hänvisning
till Liberalernas förslag till mål- och resursplan.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00650-6
• MittSverige Vatten Ansökan om medel för stärkt integration 2018
• Sundsvall Elnät ansökan Integrationsprojektet fas2
• Sundsvall Elnät Bilaga fas2 budget
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-11 § 187
____
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§ 13 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen,
Sundsvalls kommun
(KS-2017-00849-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Matts Boman, Medelpads Räddningstjänstförbund, till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
Ärendet
EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Enligt GDPR ska kommunen
tillhandahålla ett dataskyddsombud (DSO). Från och med den 1
november har Sundsvalls kommun, tillsammans med Timrå och
Ånge kommuner, ett gemensamt DSO vid Medelpads
Räddningstjänstförbund (MRF), Matts Boman. För att han ska kunna
fungera som DSO för respektive nämnd och bolag måste dessa
nämnder/bolag fatta ett aktivt beslut om det.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-12-12 - § 107
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00849-1
____
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§ 14 Inrättande av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten, Konnviken Björn
(KS-2017-00148-13)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inrätta verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten enligt
bifogad karta samt fastighetslista.
att koncernstaben tillsammans med berörda förvaltningsdirektörer
och bolags-VD ordnar en workshop för berörda nämnder och bolag.
Syfte är att ta fram en gemensam målbild för hur vi skapar
förutsättningar för byggande och boende på landsbygden.
Ärendet
Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om
inrättande av verksamhetsområde för spillvatten och vatten för 18
fastigheter vid Konnviken/utfarten från Björn, enligt bifogad karta
och fastighetslista.
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en
eller flera vattentjänster ordnats eller ska ordnas genom allmän VAanläggning. Det är kommunen som beslutar om verksamhetsområde.
Kommunen är skyldig att bestämma verksamhetsområde om det
behövs i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för
människors hälsa och miljö.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-12-19 - § 77
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00148-13
• Karta - tillkommande fastigheter Skatan
• Fastighetslista
• E-post miljökontoret
• Informationsskrivelse 2017-10-18 miljökontoret
• Sundsvall Vatten AB:s yttrande
• E-post gällande förslag på utökat verksamhetsområde
Konnviken-Björn
• Delegationsbeslut miljönämndens yttrande
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Stadsbyggnadskontorets yttrande
Förslag till beslut Konnviken-Björn
Missiv
Informationsskrivelse till boende Konnviken-infarten Björn
Miljökontoret
Bilaga Kompletterande underlag_utökat VO Skatan
MittSverige Vatten & Avfall- komplettering gällande
verksamhetsområde för VA i Konnviken-Björn Njurunda
Komplettering till ärende om utökning av kommunalt VA vid
Konnviken - Björn
Begäran om undantag - skrivelse
Miljökontorets skrivelse
Information Ulvsberg 4.10 Konnviken-Björn 2017-07-10
Protokollsutdrag miljönämnden 2017-02-01 § 1

____
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§ 15 Uppföljning 2017 av landsbygdsprogram
2021
(KS-2017-00207-14)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppföljning 2017 av landsbygdsprogram 2021 för
Sundsvalls kommun.
att koncernstaben, Mitthem och stadsbyggnadsnämnden senast 201804-30 återkommer till plan- och utvecklingsutskottet med förslag på
en åtgärdsplan för fler bostäder på de serviceorter som lyfts fram i
landsbygdsprogrammet,
att kultur- och fritidsnämnden senast 2018-03-31 återrapporerar till
plan- och utvecklingsutskottet hur de avser säkerställa
fritidsgårdsverksamhet i kommundelen Indal-Liden.
Ärendet
För att kunna göra en uppföljning av Landsbygdsprogram 2021 för
Sundsvalls kommun har koncernstaben bett alla nämnder och bolag
som har ett uppdrag i ”Handlingsplan för landsbygden” (sid 19 i
landsbygdsprogrammet) att redogöra för statusen i det uppdrag som
nämnden har ansvar för.
Koncernstaben har också bett nämnden/bolaget att redogöra för
kännedomen om landsbygdsprogrammet. I koncernstabens egen
uppföljning har även måluppföljning och landsbygdssäkring tagits
med.
Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut samt föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut
om :
att inrätta en landsbygdsnämnd som aktivt arbetar med
landsbygdsfrågor och att utveckla landsbygden.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (SD)
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-12-19 - § 73
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00207-14
• Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun
• Bilaga 1 Uppföljning 2017 av landsbygdsprogram 2021 för
Sundsvalls kommun
____
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§ 16 Natur- och friluftsplan - beslut om vision,
mål och strategier
(KS-2017-00681-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ”Natur- och friluftsplan – Vision, mål och
strategier” daterat 2017-11-27 som ett nytt styrdokument för
Sundsvalls kommun
att natur- och friluftsplanen ska gälla tillsvidare, följas upp en gång
per mandatperiod och revideras vid behov
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta om ”Natur- och
friluftsplan – Vision, mål och strategier” är i behov av revidering och
i så fall ansvara för att ta fram ett nytt förslag till kommunfullmäktige
att uppdra till kommunstyrelsen att informera kommunala nämnder
och bolag om uppdrag enligt sidan 9 i natur- och friluftsplanen där
det bland annat framgår att de senast år 2019 ska besluta om en
handlingsplan för hur respektive nämnd och bolag ska medverka till
att genomföra natur- och friluftsplanen
att uppdrag enligt sidan 9 i natur- och friluftsplanen ska finansieras
inom ram, med undantag av nedanstående att-sats
att arbetet med att digitalisera de delar av fakta och
planeringsunderlag som är relevant för fysisk planering ska
finansieras via särskilt beslut om medel för att bekosta utredningar
inför uppdatering av gällande översiktsplan enligt KF 2017-06-26 §
161 punkt 3
att avsluta det deluppdrag under MRP-uppdrag 17 Sammanhängande
grönområden/biologisk mångfald (år 2012) som berör framtagandet
av en naturvårdsplan, samt
att understyrka för kommunala nämnder och bolag att bilagorna i
Natur- och friluftsplanen är att betrakta som kunskapsunderlag och
idébanker.
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att texten i Natur- och friluftsplanen ändras enligt följande:
Strykning av orden ”och är utgångspunkt” på sida 4 sista
styckets sista mening så texten får följande lydelse:
”Kustens varierande stränder, havsvikar och öppna vatten,
utvecklas på ett varsamt sätt där biologisk mångfald och det
rörliga friluftslivet har en given plats för fortsatt planering”.
Strykning av ordet ”kan” på sida 6 första styckets sista mening så
texten får följande lydelse:
”Även verksamheter utanför kommunens, länets och landets
gränser påverkar vår kommun”.
Strykning av ordet ”särskild” på sida 18, sista streck-satsen, så
texten får följande lydelse:
”Den parkmark, som är en del av stadens grönblå infrastruktur,
ska förvaltas med hänsyn till värden för natur och friluftsliv”.
Strykning av orden ”och bevaras” på sida 20, andra strecksatsen, så texten får följande lydelse:
”Tysta, opåverkade områden ska ses som en tillgång för
allmänheten, besöksnäring och djurliv. Störande verksamheter
och anläggningar ska undvikas”.
Ändring av ordet ”Motverka” till ”Undvika” på sida 20, tredje
streck-satsen, så texten får följande lydelse:
”Undvika fragmentering av landskapet, till exempel vid
anläggandet av skogsbilvägar”.
Ändring av ordet ”Ingen” till ”Undvika” samt strykning av orden
”utom i undantagsfall” på sida 20, elfte streck-satsen, så texten
får följande lydelse:
”Undvika ny bebyggelse på jordbruksmark”.
Ändring av ordet ”Klargöra” till ”Redovisa” sida 20, trettonde
streck-satsen, så texten får följande lydelse:
”Redovisa vilket värde kommunala markområden har för natur
och friluftsliv, inklusive biologisk mångfald, innan beslut om
förändring eller avyttring”.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden har tagit fram ett
förslag till natur- och friluftsplan för Sundsvalls kommun.
Nämndernas förslag till natur- och frilutsplan innehåller övergripande
vision, mål, strategier och åtgärder. Beslut om planen bör tas av
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kommunfullmäktige (KF), då den berör fler nämnder inom
kommunen.
Koncernstaben har i beredningen till KF gjort en bearbetning av
natur- och friluftsplanen, vilket innebär att nu aktuellt förslag
innehåller färre åtgärder som berör specifika nämnder, jämfört med
det förslag som kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden har
beslutat om.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut med följande komplettering och ändringar:
Kompletterande tilläggsatt-sats som förtydligar bilagornas status:
att understyrka för kommunala nämnder och bolag att bilagorna
i Natur- och friluftsplanen är att betrakta som kunskapsunderlag
och idébanker
att texten i Natur- och friluftsplanen ändras enligt följande:
Strykning av orden ”och är utgångspunkt” på sida 4 sista
styckets sista mening så texten får följande lydelse:
”Kustens varierande stränder, havsvikar och öppna vatten,
utvecklas på ett varsamt sätt där biologisk mångfald och det
rörliga friluftslivet har en given plats för fortsatt planering”.
Strykning av ordet ”kan” på sida 6 första styckets sista mening så
texten får följande lydelse:
”Även verksamheter utanför kommunens, länets och landets
gränser påverkar vår kommun”.
Strykning av ordet ”särskild” på sida 18, sista streck-satsen, så
texten får följande lydelse:
”Den parkmark, som är en del av stadens grönblå infrastruktur,
ska förvaltas med hänsyn till värden för natur och friluftsliv”.
Strykning av orden ”och bevaras” på sida 20, andra strecksatsen, så texten får följande lydelse:
”Tysta, opåverkade områden ska ses som en tillgång för
allmänheten, besöksnäring och djurliv. Störande verksamheter
och anläggningar ska undvikas”.
Ändring av ordet ”Motverka” till ”Undvika” på sida 20, tredje
streck-satsen, så texten får följande lydelse:
”Undvika fragmentering av landskapet, till exempel vid
anläggandet av skogsbilvägar”.
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Ändring av ordet ”Ingen” till ”Undvika” samt strykning av orden
”utom i undantagsfall” på sida 20, elfte streck-satsen, så texten
får följande lydelse:
”Undvika ny bebyggelse på jordbruksmark”.
Ändring av ordet ”Klargöra” till ”Redovisa” sida 20, trettonde
streck-satsen, så texten får följande lydelse:
”Redovisa vilket värde kommunala markområden har för natur
och friluftsliv, inklusive biologisk mångfald, innan beslut om
förändring eller avyttring”.
Bodil Hansson (S) instämmer i Jörgen Berglunds (M) förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
plan- och utvecklingsutskottets med Jörgen Berglunds (M)
justeringar. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Deltagande i beslut
Angel Villaverde (MP) meddelar att han återkommer vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-12-19 - § 78
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00681-3
• Natur- och friluftsplan - vision mål strategier 171127
• Fakta och planeringsunderlag - Natur och friluftsliv 171128
• Idékatalog - åtgärder till Natur- och friluftsplan 171128
• Natur- och friluftsplan nämndsbeslutad med ändringsmarkeringar
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-09-27 §76
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-09-11 § 50
• Miljökontorets skrivelse
• Natur- och friluftsplan inklusive bilagor
• Konsekvensbeskrivning av övergripande åtgårder i strategidelen
• Sammanfattning av synpunkter och kommentarer på remissen
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-15

30

§ 17 Haga 3:49 - Genomförandeavtal
(KS-2017-00750-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan exploatören SHH
Bostad AB och Sundsvalls kommun,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat
genomförandeavtal, samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna
köpeavtal och köpebrev för mark i enlighet med
genomförandeavtalet
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har antagit detaljplan för bostadsbebyggelse
på fastigheten Haga 3:49. Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett
förslag till genomförandeavtal beträffande kommande exploatering
av markområdet mellan kommunen och SHH Bostad AB
(exploatören).
Överläggning
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till finans- och
näringslivsutskottets förslag till beslut med följande tillägg:
att bostadshus inom denna plan byggs med trästomme och
träfasader. Dels för att det skulle passa utmärkt in i området och
dels av klimatskäl då trähus släpper ut långt mindre koldioxid än
vad ett betonghus gör. Dessutom är ett prefabricerat trähus mer
skonsamt för det omgivande området, särskilt viktigt i närheten
av en skola, då antalet transporter blir flera gånger färre än vid
betonghus och bygget kan genomföras på mycket kortare tid.
Förslaget ingår också i kommunens, och statens, riktlinjer för ett
hållbarare byggnadssätt
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag
till beslut.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Angel Villaverdes
(MP) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Deltagande i beslut
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-12-19 - § 93
• Koncernstabens skrivelse KS-2017-00750-3
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2017-09-27 § 168
• Genomförandeavtal 2017-09-26
____
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§ 18 Revidering av bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda om personer
med förtroendeuppdrag i Sundsvalls
kommunkoncern
(KS-2017-00811-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls
kommunkoncern, i enlighet med arvodeskommitténs förslag dat.
2017-05-26.
Ärendet
Ärendet är en revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar
till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls
kommunkoncern.
Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag till
beslut med följande justering:
att texten under rubriken B. PARTISTÖD ändras från nuvarande
lydelse:
”Parti ska varje år lämna en skriftlig redovisning som visar hur
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1
januari 31 december. Redovisningen ska lämnas till fullmäktige
senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång.”
till att få följande lydelse:
”Parti ska varje år lämna en skriftlig redovisning som visar hur
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1
januari 31 december. Redovisningen ska lämnas till fullmäktige
senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs senast
den 30 juni.”
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Ordföranden yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
arvodeskommitténs förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag.
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arvodeskommitténs förslag.
Reservation
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Arvodeskommitténs skrivelse - KS-2017-00811-2
• Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
och personer med förtroendeuppdrag 20171002
____
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§ 19 Ersättning för ensamkommande barn förslag till fördelning
(KS-2017-00867-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fördela schablonersättningen för anvisade asylsökande
ensamkommande barn och unga enligt koncernstabens förslag i
tjänsteskrivelse 2017-11-28 KS- 2017-00867,
att fördela schablonersättningen för ensamkommande barn och unga
nyanlända med uppehållstillstånd enligt koncernstabens förslag i
tjänsteskrivelse 2017-11-28 KS- 2017-00867.
att fördelningen ska gälla bidrag som kommunen erhållit efter 1 juli
2017.
Ärendet
Från 1 juli 2017 gäller nya statliga ersättningar till kommuner för
asylsökande ensamkommande barn- och unga och för
ensamkommande barn och unga nyanlända med uppehållstillstånd.
Ersättningarna ska täcka kostnader inom socialtjänsten och för god
man. Kommunerna som deltar i samarbetet kring
Överförmyndarnämnden Mitt måste därför besluta hur stor andel av
ersättningen som ska fördelas till socialtjänsten i respektive kommun
och till den gemensamma Överförmyndarnämnden Mitt.
Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med följande
motivering:
för att få en tydlig bild över kommunens faktiska kostnad för
mottagande av ensamkommande barn och hur
kostnadsfördelningen inom kommunens samtliga nämnder ser ut
för att kunna göra en rättvis fördelning av schablonersättningen.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-15

35

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Reservation
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-12-19 - § 94
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00867-1
____
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§ 20 Taxor och avgifter för Medelpads
Räddningstjänstförbund 2018
(KS-2017-00805-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF)
föreslagna taxor 2018 avseende avgifter för förebyggande
verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet, att gälla från
dagen för kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
Ändring av Medelpads Räddningstjänstförbunds taxa avseende
avgifter för förebyggande verksamhet och avgifter för
räddningsverksamheten.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-12-12 - § 105
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00805-2
• Missiv 2017-11-09 överlämnande av beslutsärende taxor 2018
• Sammanträdesprotokoll Direktionen 2017-09-29
• Medelpads Räddningstjänstförbunds skrivelse
• Taxa 2018 MRF räddningsverksamhet
• Taxa 2018 MRF förebyggande verksamhet
____
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§ 21 Motion (KD) om rörelse på schemat varje
dag
(KS-2015-00086-9)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad,
att översända motionen och utvärderingen till rektorer på samtliga
skolor i Sundsvalls kommun för vidare hantering.
Ärendet
Kristdemokraterna lämnade i januari 2015 in en motion där
motionären yrkar att fullmäktige ska besluta om att införa rörelse på
schemat varje dag som en del i att kommunen ska nå målet om
”Sveriges bästa skola 2021”.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.
Martin Klausen (SD), Angel Villaverde (MP), Stefan Falk (L) och
Alicja Kapica (M) instämmer i Liza-Maria Norlins(KD) bifall till
motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall plan- och utvecklingsutskottets förslag
till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD)
med fleras bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och
utvecklingsutskottets förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD), Martin Klausen (SD), Angel Villaverde
(MP), Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Jörgen Berglund (M)
reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-12-19 - § 79
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00086-9
• Slutrapport FATI - Rörelseprojektet ”Rörelse ger kunskap”
• Motion (KD) angående rörelse på schemat varje dag, inlämnad
2015-01-25
____
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§ 22 Motion (L) angående ekonomisk
redovisning
(KS-2016-00855-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Liberalernas fullmäktigegrupp har genom Stefan Falk och Ulla
Norgren lämnat en motion till kommunfullmäktige om att uppdra till
kommunstyrelsen att ta fram en enkel redovisningsmodell för
presentation av kommunens ekonomiska resultat vid
kommunfullmäktiges möten.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen.
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD), Martin Klausen (SD)
instämmer i Stefan Falks (L) bifall till motionen.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag
till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falks (L)
med fleras bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och
näringslivsutskottets förslag.
Reservation
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Jörgen Berglund (M) och Martin
Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-12-19 - § 101
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00855-3
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Kommunfullmäktige protokoll 2016-11-28 § 225
Motion (L) angående ekonomisk redovisning

____
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§ 23 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 19 december
2017:








Justerandes signatur

§ 90 Månadsrapport november 2017
§ 95 Ansökan om internlån till teknik och
inventarier till före detta Matfors Folkets Hus
§ 96 Låneramar för Sundsvalls kommuns
bolag 2018
§ 97 Principbeslut om bidrag till
Scenkonstbiennal i Sundsvall 2019
§ 98 Utdelning av avkastning 2017 ur
Stiftelsen Bertil Åströmssons fond
§ 99 Utdelning av avkastning 2017 ur
kommunstyrelsens donationsstiftelser för
allmännyttiga ändamål
§ 100 Förslag till arbetsbudget 2018 för
anslaget för näringslivsverksamhet samt
marknadsföring och turism
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o Infrastruktur- och serviceutskottet den 12 decmber
2017:


•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 106 UPPHANDLING – Fastställande av
kravspecifikation asfaltsbeläggning 2018 (UH2017-654)

KS-2017-00033 Beslut sociala investeringar ITID
KS-2017-00833 Yttrande flytande bostäder vid Södra Kajen
KS-2017-00859 Delegationsbeslut Inhyrning lokaler
hemtjänsten Finstav 36
KS-2017-00866 Delegationsbeslut val av representant till
Inera AB
KS-2017-00875 Yttrande detaljplan Njurunda Prästbol
KS-2017-00881 Delegationsbeslut yttrande detaljplan
Förrådet 4 och 9
KS-2017-00906 Yttrande detaljplan Skönsmon verksamheter
och handel
KS-2017-00910 Delegationsbeslut verksamhetsanpassning
Skepparegatan
KS-2017-00930 Delegationsbeslut Hellbergsskolan
verksamhetsanpassning
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§ 24 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
o Antagandehandling detaljplan för del av Sköns
Prästbord 136 Birsta
o Cirkulär 17057 (002) En ny kommunallag
o KS-2017-00885-1 Skrivelse och svar avseende PRO
Matfors
•

Styrelseprotokoll:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Midlanda Fastigheter AB 2017-11-03
Midlanda Flygplats AB 2017-12-08
MittSverige Vatten AB 2017-11-01
Näringslivsbolaget AB 2017-10-19
Näringslivsbolaget AB 2017-10-31
Näringslivsbolaget AB 2017-12-19
Protokoll förbundsdirektionen KTM 2017-12-15
Protokoll styrelsemöte KSFAB 2017-12-01
Protokoll styrelsemöte SKFAB 2017-12-01
Samordningsförbundet Sundsvall-protokoll 2017-1219
Stadsbacken AB Förteckning av pågående
sponsringsavtal
SKIFU AB 2017-11-06
Styrelsemöte KSFAB 2017-10-11 bilagor
Styrelsemöte SKFAB 2017-12-01 bilagor
Sundsvalls Hamn AB 2017-09-08

____
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