Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 12 november 2018
Sid
Justering .................................................................................................. 4
§ 230

Aktuellt från kommunstyrelsekontoret .................................... 5

§ 231

Kommunstyrelsens ordförande informerar .............................. 6

§ 232

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens finansoch näringslivsutskott .............................................................. 7

§ 233

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens planoch utvecklingsutskott............................................................ 10

§ 234

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott ............................................ 13

§ 235

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott
2019 med plan för 2020 ......................................................... 16

§ 236

Uppföljning av landsbygdsprogram 2021, kommunstyrelsens
svar ......................................................................................... 19

§ 237

Sundsvalls kommuns behovsframställan av
kollektivtrafikåtgärder 2020-2022 ......................................... 20

§ 238

Integrationsstrategi för Sundsvalls kommun ......................... 23

§ 239

Kommunal skattesats för år 2019 .......................................... 25

§ 240

Ansökan om internlån inventarier, koncernstaben................. 26

§ 241

Ansökan om internlån inventarier, servicecenter fordon och
verkstad .................................................................................. 27

§ 242

Delegationsbeslut ................................................................... 28

§ 243

För kännedom ........................................................................ 30

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-11-12

1

Tid
Ajournering
Plats

Kl. 14.00 – 15.00
Kl. 14.30 – 14.35
Kommunstyrelsens sessionssal

Ledamöter

Närvarande1

Peder Björk (S), ordförande
Bodil Hansson (S), v ordf
Niklas Säwén (S)
Lisa Tynnemark (S)
Anders Hedenius (S)
Åsa Ulander (S)
Hans Forsberg (C)
Sanna Jonsson (C)
Christiane Rüdiger (V)
Alicja Kapica (M)
Viktoria Jansson (M)
Stefan Falk (L)
Fáten Nilsson (L)
Liza-Maria Norlin (KD)
Mats Hellhoff (SD)

X
X
X
X
X
X
X
X §§ 230-234
X
X
X
X
X
X

Ersättare
Leif Nilsson (S)
Jeanette Hedlund (S)
Jonas Väst (S)
Annika Kallin (S)
João Pinheiro (S)
Christina Nordenö (S)
Reinhold Hellgren (C)
Hans Zetterkvist (V)
Niklas Evaldsson (V)
Bertil Kjellberg (M)
Tom Emanuelz (M)
Catrin Eliasson (L)
Emil Esping (KD)
Johnny Skalin (SD)
Olga Nordlund (SD)

Närvarande¹
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

Leif Nilsson

§§ 230-243

Jeanette Hedlund

§§ 235-243

Tjänstgör paragraf
§§ 230-243
§§ 235-243

Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-11-12

2

Övriga närvarande

Åsa Bellander
Örjan Folkesson
Patrik Jansson
Linda Löfvenius
Jimmy Andersson

Justerandes signatur

kommundirektör
ekonomidirektör
kommunsekreterare
kommunsekreterare
kommunjurist

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-11-12

3

Protokollet omfattar §§ 230-243

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Viktoria Jansson
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2018-11-12

2018-11-13

2018-11-13

Anslaget tas ned tidigast

Överklagandetid

2018-12-05

2018-11-13 – 2018-12-04

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Koncernstabens kansli

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-11-12

4

Justering
Till justerare utses Viktoria Jansson med Stefan Falk som ersättare.
____
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§ 230 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
(KS-2018-00005)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella
frågor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Åsa Bellander
kommunstyrelsen en återrapportering och nulägesrapport vad gäller
förändringar av förvaltningsorganisationen för förvaltningen för
arbetsliv, vuxenutbildning och integration och socialtjänsten.
Hon redogör för målet med förändringen, samt projektplanen, hur
den ska genomföras och vilka som ska delta i genomförandet. Hon
redovisar den planerade aktivitets- och tidsplanen. Slutligen
informerar hon om att hon kommer ge kommunstyrelsen löpande
information om implementeringsprojektet.
Därefter ger kommundirektören kommunstyrelsen en uppdatering
gällande det rådande IT-säkerhetsläget utifrån förra veckans
nätfiskeattack.
____
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§ 231 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
Ordföranden inleder med att informera kommunstyrelsens ledamöter
och ersättare vilken funktion denna stående punkt på
kommunstyrelsens dagordning har.
Därefter informerar han om följande:
•

Majoriteten har för avsikt att lägga fram sitt budgetförslag till
kommunstyrelsens sammanträde den 3 december, för att
behandlas av kommunfullmäktige den 17 december.

•

Hur beredningen av de två ärenden vad gäller detaljplanen för
Norra kajen 1A kommer hanteras inför kommunstyrelsens
sammanträde den 3 december.

____
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§ 232 Val av ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
(KS-2018-00848)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja följande ordinarie ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott för perioden från
och med detta sammanträde, den 12 november 2018, intill det
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång;
Ordinarie ledamöter
Peder Björk (S)
Leif Nilsson (S)
Lisa Tynnemark (S)
Hans Zetterkvist (V)
Reinhold Hellgren (C)
Alicja Kapica (M)
Stefan Falk (L)
Ersättare
Jeanette Hedlund (S)
João Pinheiro (S)
Annika Kallin (S)
Niklas Evaldsson (V)
Hans Forsberg (C)
Viktoria Jansson (M)
Catrin Eliasson (L)
att utse Peder Björk (S) till ordförande i kommunstyrelsens finansoch näringslivsutskott för perioden från och med detta sammanträde,
den 12 november 2018, intill det sammanträde då val av utskott
förrättas nästa gång, samt
att utse Leif Nilsson (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens
finans- och näringslivsutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 12 november 2018, intill det sammanträde då val
av utskott förrättas nästa gång.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott för perioden från
och med detta sammanträde, den 12 november 2018, intill det
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång,
Överläggning
Mats Hellhoff (SD) nominerar följande kandidat till ordinarie
ledamot i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:
Johnny Skalin (SD)
Ordföranden nominerar följande kandidater till ordinarie ledamöter i
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:
Peder Björk (S)
Leif Nilsson (S)
Lisa Tynnemark (S)
Hans Zetterkvist (V)
Reinhold Hellgren (C)
Alicja Kapica (M) nominerar följande kandidater till ordinarie
ledamöter i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:
Alicja Kapica (M)
Stefan Falk (L)
Ordföranden konstaterar att det finns åtta nominerade kandidater men
att det är sju ordinarie ledamöter som ska utses. Han ställer de
nominerade kandidaterna mot varandra och finner att
kommunstyrelsen utser följande ordinarie ledamöter till
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:
Peder Björk (S), Leif Nilsson (S), Lisa Tynnemark (S), Hans
Zetterkvist (V), Reinhold Hellgren (C), Alicja Kapica (M) och
Stefan Falk (L).
Ordföranden nominerar följande kandidater till ersättare i
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:
Jeanette Hedlund (S)
João Pinheiro (S)
Annika Kallin (S)
Justerandes signatur
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Niklas Evaldsson (V)
Hans Forsberg (C)
Alicja Kapica (M) nominerar följande kandidater till ersättare i
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:
Viktoria Jansson (M)
Catrin Eliasson (L)
Mats Hellhoff (SD) nominerar följande kandidat till ersättare i
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:
Mats Hellhoff (SD)
Ordföranden konstaterar att det finns åtta nominerade kandidater men
att det är sju ersättare som ska utses. Han ställer de nominerade
kandidaterna mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser
följande ersättare till kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott:
Jeanette Hedlund (S), João Pinheiro (S), Annika Kallin (S), Niklas
Evaldsson (V), Hans Forsberg (C), Viktoria Jansson (M) och Catrin
Eliasson (L).
Ordföranden yrkar på att utse Peder Björk (S) till ordförande och Leif
Nilsson (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott.
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är att
utse Peder Björk (S) till ordförande och Leif Nilsson (S) till vice
ordförande i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott. Detta
blir också kommunstyrelsens beslut.
Reservation
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet.
____
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§ 233 Val av ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
(KS-2018-00849)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja följande ordinarie ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott för perioden från och
med detta sammanträde, den 12 november 2018, intill det
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång;
Ordinarie ledamöter
Bodil Hansson (S)
Anders Hedenius (S)
Niklas Säwén (S)
Hans Zetterkvist (V)
Sanna Jonsson (C)
Tom Emanuelz (M)
Fáten Nilsson (L)
Ersättare
Christina Nordenö (S)
Åsa Ulander (S)
João Pinheiro (S)
Christiane Rüdiger (V)
Reinhold Hellgren (C)
Viktoria Jansson (M)
Emil Esping (KD)
att utse Bodil Hansson (S) till ordförande i kommunstyrelsens planoch utvecklingsutskott för perioden från och med detta sammanträde,
den 12 november 2018, intill det sammanträde då val av utskott
förrättas nästa gång, samt
att utse Anders Hedenius (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens
plan- och utvecklingsutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 12 november 2018, intill det sammanträde då val
av utskott förrättas nästa gång.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-11-12

11

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott för perioden från och
med detta sammanträde, den 12 november 2018, intill det
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång,
Överläggning
Ordföranden nominerar följande kandidater till ordinarie ledamöter i
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott:
Bodil Hansson (S)
Anders Hedenius (S)
Niklas Säwén (S)
Hans Zetterkvist (V)
Sanna Jonsson (C)
Alicja Kapica (M) nominerar följande kandidater till ordinarie
ledamöter i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott:
Tom Emanuelz (M)
Fáten Nilsson (L)
Mats Hellhoff (SD) nominerar följande kandidat till ordinarie
ledamot i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott:
Mats Hellhoff (SD)
Ordföranden konstaterar att det finns åtta nominerade kandidater men
att det är sju ordinarie ledamöter som ska utses. Han ställer de
nominerade kandidaterna mot varandra och finner att
kommunstyrelsen utser följande ordinarie ledamöter till
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott:
Bodil Hansson (S), Anders Hedenius (S), Niklas Säwén (S), Hans
Zetterkvist (V), Sanna Jonsson (C), Tom Emanuelz (M) och Fáten
Nilsson (L).
Ordföranden nominerar följande kandidater till ersättare i
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott:
Christina Nordenö (S)
Åsa Ulander (S)
João Pinheiro (S)
Justerandes signatur
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Christiane Rüdiger (V)
Reinhold Hellgren (C)
Alicja Kapica (M) nominerar följande kandidater till ersättare i
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott:
Viktoria Jansson (M)
Emil Esping (KD)
Mats Hellhoff (SD) nominerar följande kandidat till ersättare i
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott:
Olga Nordlund (SD)
Ordföranden konstaterar att det finns åtta nominerade kandidater men
att det är sju ersättare som ska utses. Han ställer de nominerade
kandidaterna mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser
följande ersättare till kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott:
Christina Nordenö (S), Åsa Ulander (S), João Pinheiro (S), Christiane
Rüdiger (V), Reinhold Hellgren (C), Viktoria Jansson (M) och Emil
Esping (KD).
Ordföranden yrkar på att utse Bodil Hansson (S) till ordförande och
Anders Hedenius (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens planoch utvecklingsutskott.
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är att
utse Bodil Hansson (S) till ordförande och Anders Hedenius (S) till
vice ordförande i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott.
Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Reservation
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet.
____
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§ 234 Val av ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott
(KS-2018-00850)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja följande ordinarie ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott för perioden från
och med detta sammanträde, den 12 november 2018, intill det
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång;
Ordinarie ledamöter
Hans Forsberg (C)
Annika Kallin (S)
Jeannette Hedlund (S)
Jonas Väst (S)
Hans Zetterkvist (V)
Viktoria Jansson (M)
Liza-Maria Norlin (KD)
Ersättare
Leif Nilsson (S)
Åsa Ulander (S)
Christina Nordenö (S)
Niklas Evaldsson (V)
Sanna Jonsson (C)
Tom Emanuelz (M)
Catrin Eliasson (L)
att utse Hans Forsberg (C) till ordförande i kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 12 november 2018, intill det sammanträde då val
av utskott förrättas nästa gång, samt
att utse Annika Kallin (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 12 november 2018, intill det sammanträde då val
av utskott förrättas nästa gång.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott för perioden från
och med detta sammanträde, den 12 november 2018, intill det
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång,
Överläggning
Ordföranden nominerar följande kandidater till ordinarie ledamöter i
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott:
Hans Forsberg (C)
Annika Kallin (S)
Jeannette Hedlund (S)
Jonas Väst (S)
Hans Zetterkvist (V)
Alicja Kapica (M) nominerar följande kandidater till ordinarie
ledamöter i kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott:
Viktoria Jansson (M)
Liza-Maria Norlin (KD)
Mats Hellhoff (SD) nominerar följande kandidat till ordinarie
ledamot i kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott:
Olga Nordlund (SD)
Ordföranden konstaterar att det finns åtta nominerade kandidater men
att det är sju ordinarie ledamöter som ska utses. Han ställer de
nominerade kandidaterna mot varandra och finner att
kommunstyrelsen utser följande ordinarie ledamöter till
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott:
Hans Forsberg (C), Annika Kallin (S), Jeannette Hedlund (S), Jonas
Väst (S), Hans Zetterkvist (V), Viktoria Jansson (M) och Liza-Maria
Norlin (KD).
Ordföranden nominerar följande kandidater till ersättare i
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott:
Leif Nilsson (S)
Åsa Ulander (S)
Christina Nordenö (S)
Justerandes signatur
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Niklas Evaldsson (V)
Sanna Jonsson (C)
Alicja Kapica (M) nominerar följande kandidater till ersättare i
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott:
Tom Emanuelz (M)
Catrine Eliasson (L)
Mats Hellhoff (SD) nominerar följande kandidat till ersättare i
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott:
Johnny Skalin (SD)
Ordföranden konstaterar att det finns åtta nominerade kandidater men
att det är sju ersättare som ska utses. Han ställer de nominerade
kandidaterna mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser
följande ersättare till kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott:
Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S), Christina Nordenö (S), Niklas
Evaldsson (V), Sanna Jonsson (C), Tom Emanuelz (M) och Catrine
Eliasson (L).
Ordföranden yrkar på att utse Hans Forsberg (C) till ordförande och
Annika Kallin (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott.
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är att
utse Hans Forsberg (C) till ordförande och Annika Kallin (S) till vice
ordförande i kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott.
Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Reservation
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet.
____
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§ 235 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och dess utskott 2019 med plan för 2020
(KS-2018-00750-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
2019:
14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 16
september, 14 oktober, 11 november och 2 december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och
näringslivsutskottet 2019:
22 januari, 19 februari, 4 mars, 19 mars, 23 april, 21 maj, 3 juni, 27
augusti, 24 september, 7 oktober, 22 oktober, 19 november och 17
december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och
utvecklingsutskottet 2019:
22 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 27 augusti, 24
september, 22 oktober, 19 november och 17 december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och
serviceutskottet 2019:
15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 20 augusti,
17 september, 15 oktober, 12 november och 10 december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen 2020:
13 januari, 10 februari, 16 mars, 6 april, 11 maj, 15 juni, 14
september, 12 oktober, 16 november, 7 december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och
näringslivsutskottet 2020:
28 januari, 25 februari, 9 mars, 24 mars, 21 april, 19 maj, 8 juni, 25
augusti, 22 september, 5 oktober, 20 oktober, 17 november, 15
december,
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att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och
utvecklingsutskottet 2020:
28 januari, 25 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 25 augusti, 22
september, 20 oktober, 17 november och 15 december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för
infrastruktur- och serviceutskottet 2020:
21 januari, 18 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 16 juni, 18 augusti,
15 september, 13 oktober, 10 november och 8 december,
att kommunstyrelsens och finans- och näringslivsutskottets
sammanträden 22 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 18
juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17
december 2019 förläggs till klockan 14.00 på sammanträdesdagarna,
att finans- och näringslivsutskottets sammanträden den 4 mars, 3 juni
och 7 oktober 2019 förläggs till klockan 09.00 på
sammanträdesdagarna,
att plan- och utvecklingsutskottets samt infrastruktur- och
serviceutskottets sammanträden 2019 förläggs till 09.00 på
sammanträdesdagarna,
att fastställa följande sammanträdesdagar för personalutskottet 2019:
12 februari, 16 april, 14 maj, 17 september, 12 november och 10
december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för
personalutskottet 2020:
18 februari, 14 april, 12 maj, 15 september, 10 november och 8
december,
att personalutskottets sammanträden 2019 förläggs till klockan 14.00
på sammanträdesdagarna, samt
att de tre attsatserna för personalutskottet gäller under förutsättning
att kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett personalutskott från och
med 1 januari 2019.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2018 med
plan för 2019.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - KS-2018-00750-1 - Sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott 2019 med plan för 2020
• Bilaga Bilaga Sammanträdesdagar KS (och dess utskott) 2019
med plan för 2020
____
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§ 236 Uppföljning av landsbygdsprogram 2021,
kommunstyrelsens svar
(KS-2018-00641-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens uppföljning, samt
att skicka ärendet åter till kommunstyrelsekontoret för vidare
handläggning.
Ärendet
I samband med uppföljningen av 2018 års landsbygdsprogram har
kommunstyrelsekontoret begärt samtliga nämnder och bolag
inklusive kommunstyrelsen att redogöra för de uppdrag som de
ansvarar för i landsbygdsprogrammets handlingsplan. Av de totalt 37
uppdragen i handlingsplanen ansvarar kommunstyrelsen för 11 av
dessa. Utöver redovisningen av uppdragen redovisas även statistiken
avseende de övergripande målen för programmet samt arbetet med
Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020
och riktlinjerna för varuförsörjning och hemsändningsbidrag (vilka
är del av landsbygdsprogrammet).
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2018-10-23 - § 68
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00641-2
• Bilaga 1 - uppföljning av landsbygdsprogram 2021,
kommunstyrelsens uppföljning
• Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun
Uppföljning av beslut
Enligt beslut ska landsbygdsprogrammet följas upp en gång per år.
____
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§ 237 Sundsvalls kommuns behovsframställan av
kollektivtrafikåtgärder 2020-2022
(KS-2018-00595-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna och anta av kommunstyrelsekontoret framtagen
behovsframställan och tjänsteskrivelse för överlämnande till
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län
att Sundvalls kommun ställer sig positiva till ett fortsatt och
utvecklat samarbete med den regionala kollektivtrafikmyndigheten
och X-trafik i Gävleborgs län.
att begära att nytt avtal med X-trafik ska innehålla ersättning för
resor som sker på X-trafiks färdemedelsbevis i de trafikavtal där
Sundsvalls kommun finansierar underskott via medlemsbidrag och
att dialog ska ske innan avtalstecknande.
att begära att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län avvecklar pluslinje 80 snarast möjligt inom avtal
O14/O15.
att begära att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län anpassar tidtabellen för pluslinje 65 till
läsårstiderna inom avtal O14/O15.
att effekterna på budgeten av ovanstående trafikförändringar beaktas
under 2019 års budgetår och inarbetas i kommande budget för
Kommunalförbundet.
att begära att Kommunalförbundet snarast åtgärdar brister i
programvara för skolkort och bristande kvalitet på kortämnen.
att bjuda in Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten för
dialog om gällande trafikavtal och kommande upphandlingar.
att begära återbetalning av de kortavgifter där beslut om avgift för
kort saknas, samt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-11-12

21

att begära att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län återkommer med rapport om hur arbetet med att
införa hållplatsutrop fortskrider.
Ärendet
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten Din Tur (RKM) begär
årligen via en behovsframställan in de förändringar som
medlemmarna önskar att kommunalförbundet ska genomföra på
något längre sikt. Denna gång för åren 2020-2022. Detta har tidigare
kallats för inspel. Lämnade behov / förslag blir ett underlag till den
långtidsplan RKM beslutar om i sin förbundsdirektion efter att den
först remitterats till medlemmarna.
Förslagen på åtgärder ska redovisas utifrån den regionala
kollektivtrafikmyndigetens mål i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Om åtgärden inte bedöms bidra till
måluppfyllelse så kommer den inte att tas med av RKM: Det ingår
även att identifiera eventuella följdåtgärder som krävs, de effektmål
vi vill uppnå med åtgärden samt hur den stöds i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Det ska även redovisas en budget för
åtgärden. Allt ska sammanställas och redovisas i den mall som RKM
skickat ut.
Överläggning
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall infrastruktur- och serviceutskottets
förslag till beslut med följande tilläggsattsats:
att begära att Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län återkommer
med rapport om hur arbetet med att införa hållplatsutrop
fortskrider.
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Fáten Nilsson (L) och
ordföranden instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande.
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut,
vilket är infrastruktur- och serviceutskottets förslag till beslut med
Viktoria Janssons (M) tilläggsattsats. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2018-10-16 - § 89
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00595-2
• Behovsframställan Långtidsplan 2020-2022 Sundvall 180926
• Statistik linje 80 180926
• Statistik linje 65 180926
• Behovsframställan per kommun
• Behovsframställan Långtidsplan 2020-2022
• Trafikbokslut2017
___
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§ 238 Integrationsstrategi för Sundsvalls kommun
(KS-2018-00494-5)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
Ärendet
Ärendet är ett förslag på att kommunfullmäktige ska anta ett förslag
till kommunövergripande integrationsstrategi.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar på att ärendet återremitteras med följande
motivering:
Syftet med återremissyrkandet är att förstärka den föreslagna
integrationsstrategin för att:
1) Tydliggöra vad begreppet integration i detta sammanhang
innefattar och vem/vilka som ska integreras (se socialnämndens samt
barn- och utbildningsnämndens remissvar)
2) Komplettera strategin med framgångsfaktorer för att lyckas med
integrationsarbetet.
3) Tydliggöra i varje rubrik-/underrubrikområde (från och med
rubrik 5) vad som ska strategiskt uppnås/fokuseras på i syfte att ge
tydlighet till utformningen av den efterföljande handlingsplanen för
hur detta skall ske.
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas egna
förslag till Integrationsstrategi för Sundsvall kommun.
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M) och Bodil Hansson (S)
instämmer i Stefan Falks (L) återremissyrkande.
Ordföranden beslutar att inte ställa upp Mats Hellhoffs (SD) yrkande
i proposition då förslaget inte lagts fram till ledamöterna att kunna ta
del av inför eller under sammanträdet.
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är
Stefan Falks (L) återremissyrkande. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2018-10-23 - § 69
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00494-5
• Bilaga sammanställning av nämndernas svar
• Förslag till integrationsstrategi, styrdokument
Uppföljning av beslut
En handlingsplan till strategin är under arbete. I planen ska det
framgå vad som ska göras inom integrationsområdet och hur
kommunen ska följa upp utvecklingen av integrationsarbetet. Vidare
ska strategin i sig ses över senast år 2021. Kommunstyrelsen är
ansvarig nämnd.
____
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§ 239 Kommunal skattesats för år 2019
(KS-2018-00688-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2019 till 22:59
kronor per skattekrona.
Ärendet
Enligt kommunalagen KL 11 kap 11 §, ska kommunfullmäktige före
november månads utgång fastställa skattesatsen för följande år. Detta
brukar ske i samband med beslut om Mål och resursplanen (MRP)
för kommande fyra år.
Beslutet om MRP 2019-2022 bedöms kunna ske tidigast i december
månad och därför måste skattesatsen fastställas i särskilt beslut.
Kommunstyrelsekontoret föreslår, utifrån de förslag som de politiska
partierna lämnat in i juni 2018, att skattesatsen för 2019 ska vara
oförändrad och fastställas till 22:59 kronor per skattekrona.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2018-10-23 - § 71
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00688-1
____
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§ 240 Ansökan om internlån inventarier,
koncernstaben
(KS-2018-00692-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 150 tkr för inköp av
kontorsmöbler till koncernstaben.
Ärendet
Enligt regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i
Sundsvalls kommun beslutar kommunstyrelsen om internlån för
kommunstyrelsekontoret för belopp upp till 1 miljon kronor. Ärendet
behandlar inköp av möbler till kommunstyrelsekontorets
koncernstab.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2018-10-16 - § 87
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00692-2
____
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§ 241 Ansökan om internlån inventarier,
servicecenter fordon och verkstad
(KS-2018-00743-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 260 tkr för inköp av 3 st
två pelarlyftar till Fordon och verkstad,
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 140 tkr för inköp av
kompressor till Fordon och verkstad, samt
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån på 75 tkr för inköp av
Nyckelskåp till Fordon och verkstad.
Ärendet
Ärendet handlar om en ansökan om internlån gällande servicecenters
fordon och verkstad. Syftet med investeringen är att kunna arbeta
effektivare och säkra arbeten med bilar.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2018-10-16 - § 86
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00743-1
____
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§ 242 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 Infrastruktur- och serviceutskottet den 16 oktober 2018:


§ 85 Havren 2, verksamhetsanpassning för
Norrbackaskolan - medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter



§ 88 Betänkandet särskilda persontransporter moderniserad lagstiftning för ökad samordning
(SOU 2018:58)



§ 90 Upphandling HVB-hem för barn och ungdom

o Finans- och näringslivsutskottet den 23 oktober 2018:
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§ 70 Månadsrapport september 2018



§ 72 Finansiell rapport januari till augusti 2018



§ 73 Låneram Sundsvalls Hamn AB
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•

KS-2018-00288 Tilldelningsbeslut Fordon 2018 (UH-2017266)

•

KS-2018-00515 Tilldelningsbeslut Konsulttjänst avseende
fastighetsvärdering (UH-2018-175)

•

KS-2018-00524 Tilldelningsbeslut Elektronik och
nätverksprodukter (UH-2018-81)

•

KS-2018-00530 Tilldelningsbeslut Konsulter med
Vanguardkompetens (UH-2018-68)

•

KS-2018-00573 Tilldelningsbeslut Livsmedel tillfällig (UH2018-15)

•

KS-2018-00573 Tilldelningsbeslut Livsmedel (UH-2016-204)

•

KS-2018-00574 Tilldelningsbeslut Print som tjänst (UH2018-110)

•

KS-2018-00614 Tilldelningsbeslut Drivmedel HVO 100
(UH-2017-725)

•

KS-2018-00620 Tilldelningsbeslut Korttidsvistelse (UH2107-446)

•

KS-2018-00695 Tilldelningsbeslut utrustning digitala
klassrum (UH-2018-258)

•

KS-2018-00740 Delegationsbeslut yttrande detaljplan
Östrand Timrå kommun

•

KS-2018-00741 Delegationsbeslut yttrande över granskning
av järnvägsplan för Maland

•

KS-2018-00769 Yttrande tidig dialog Tornvillan 7

•

KS-2018-00774 Delegationsbeslut Snäckans fritids
verksamhetsanpassning

•

KS-2018-00775 Sundsvalls kommuns yttrande
strandskyddsdispens - Veda 1-7

____
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§ 243 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
• Barn- och utbildningsnämndens svar på kommunrevisionens
uppföljning granskning 2016 (REV-2018-00030)
•

Styrelseprotokoll:
o Mitthem AB Protokoll styrelsens strategidagar 2018-1018 och 19
o MittSverige Vatten AB 2018-09-20
o Norra Kajen Exploatering AB 2018-08-17
o Sundsvall Timrå Airport 2018-10-19
o Sundsvall Vatten AB 2018-09-21

____
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