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Justering
Till justerare utses Mats Hellhoff med Bertil Kjellberg som ersättare.
____
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§ 113 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
(KS-2019-00005)

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
om aktuella händelser i kommunen och tar bland annat upp följande:
•

Ny räddningsstation - arbetet med att ta fram detaljplan har
inletts

•

Byggstart för upprustning av Rosenborgskajen. Kajkalas den
25 maj.

•

Ombyggnationer i Sundsvall - just nu påverkas
trafiksituationen märkbart av arbetet vid Skepparplatsen

•

Mottagandet av flyktingar under 2019 - totalt 51 personer

•

Läxhjälp till romska ungdomar i Nacksta

•

Invigning av Nacksta park under Nackstakarnevalen

•

LUPP-undersökningen 2018 presenterad under april

•

Vuxenutbildningen får representant med i styrelsen för VIS
(Vuxenutbildningen i samverkan)

•

Utvärdering av SM-veckan vinter 2019 visade positiva siffror.
Nöjd Kund Index var 79 och Sverigesnittet är 75.

____
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§ 114 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2019-00014)

Punkten utgår från dagens sammanträde.
____
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§ 115 Val av ledamöter till Gustav Fröbergs fond
för näringslivets främjande
(KS-2019-00450-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Annelie Rehnfors (C) till ledamot från majoriteten till
styrelsen för Gustav Fröbergs fond,
att utse Tom Emanuelz (M) till ledamot från oppositionen till
styrelsen för Gustav Fröbergs fond.
Ärendet
Ändamålet för Stiftelsen Gustav Fröbergs fond för näringslivets
främjande är att främja landets näringsliv, särskilt genom att
ekonomiskt stödja hantverk, handel och mindre industri i Sundsvall.
Sundsvalls kommun ska utse två ledamöter till stiftelsens styrelse,
varav en från majoriteten och en från oppositionen.
Överläggning
Sanna Jonsson (C) yrkar på att Anneli Rehnfors (C) utses till ledamot
i styrelsen för Gustav Fröbergs fond.
Alicja Kapica (M) yrkar på att Tom Emanuelz (M) utses till ledamot i
styrelsen för Gustav Fröbergs fond.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att utse Anneli Rehnfors (C) och Tom Emanuelz (M) till ledamöter i
styrelsen för Gustav Fröbergs fond. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00450-1
____
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§ 116 Ekonomisk månadsrapport mars 2019
(KS-2019-00022-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana samtliga nämnder att senast i juni fatta beslut om att
skjuta fram eller avstå planerade åtgärder/verksamheter vad gäller
såväl drift som investering för att bidra till ett stärkt ekonomiskt
resultat för kommunen som helhet under 2019,
att uppmana samtliga nämnder att besluta om strikt restriktivitet för
konferenser och inköp av varor och tjänster, samt
att uppmana samtliga nämnder att vid vakanser pröva återbesättning
av tjänster på en högre ledningsnivå än idag (om inte redan högsta
gäller) och vid pensionsavgång ska eventuell nyrekrytering särskilt
prövas och motiveras.
Ärendet
Resultatet för perioden januari till mars 2019 uppgår till -78,7
miljoner kronor vilket är 28,0 miljoner kronor bättre än föregående
år. Orsaken till resultatbättringen är främst lägre kostnader för
vinterväghållning och snöröjning kring kommunens fastigheter
eftersom vintern varit gynnsammare 2019 än 2018. Vissa
engångsposter som till exempel avgångsvederlag påverkade också
resultatet negativt 2018.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag samt följande tilläggsattsatser:
att uppdra till socialnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden att återkomma med förslag som visar en
budget i balans för 2019 senast inför kommunfullmäktiges möte i
juni
att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en handlingsplan
som ökar måluppfyllelsen av de verksamhetsmål som inte
uppnåddes under 2018
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
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Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan Falks (L) tilläggsyrkande samt
yrkar på följande ändring av attsats 2 i finans- och
näringslivsutskottets förslag till beslut:
att uppmana samtliga nämnder att besluta om strikt restriktivitet
för konferenser och inköp av varor och tjänster,
Vidare instämmer hon i Stefan Falks (L) protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande
samt i Stefan Falks (L) protokollsanteckning.
Ordförande yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag
samt till Alicja Kapicas (M) ändringsyrkande gällande attsats 2.
Stefan Falk (L) instämmer i Alicjas Kapicas (M) ändringsyrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
ordförandens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras förslag. Han
ställer dessa mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Ordföranden godkänner att Stefan Falk (L) med fleras
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil
Kjellberg (M) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD)
lämnar följande protokollsanteckning:
Skälet till vårt förslag till kompletteringar i detta ärende är dels att vi
inom alla partier i kommunfullmäktige borde vara överens om att
våra nämnder måste kunna följa de beslut vi fattar i KF, dels att det
måste upp till diskussion så snart som möjligt. Detta helt enkelt för
att inom ram för gällande lagar att klara verksamheten med den
budget som lagts och med totalt sett positivt resultat. Om
konsekvenserna av att anpassa sig till budgetramen ger så negativ
påverkan att det anses vara oacceptabelt måste i det läget
nämndernas budgetar omarbetas. Vi Liberaler menar att vi måste
komma vidare från den situation vi har kring de största nämndernas
ekonomiska förutsättningar och ser gärna att vi över partigränserna
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tar upp diskussioner kring detta.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-04-23 § 22
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00022-2
• Månadsrapport mars 2019
____
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§ 117 Kvittering av nämndernas och bolagens mål
och resursplaner 2019
(KS-2019-00244-12)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att begära att socialnämnden senast i samband med delårsrapport
januari-augusti inkommer med en kompletterande åtgärdsplan för hur
de ska komma i balans 2019,
att begära att barn- och utbildningsnämnden senast i samband med
delårsrapport januari-augusti inkommer med en kompletterande
åtgärdsplan för hur de ska komma i balans 2019,
att godkänna övriga nämnders och bolags mål och resursplaner för
2019,
att avslå stadsbyggnadsnämndens förslag om att lägga in de
föreslagna prioriteringarna i digitaliseringsarbetet som en del i den
gemensamma handlingsplanen för digitalisering av Sundsvalls
kommunkoncern.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att notera att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i
sina mål och resursplaner för 2019 inte räknar med att uppnå ett
resultat för 2019 inom sin tilldelade budgetram.
Ärendet
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i
planeringen inför 2018 för att säkerställa att nämnderna har gjort en
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan
(MRP) 2019-2020 med plan för 2021-2022.
Kommunstyrelsekontoret har granskat samtliga nämnders, helägda
bolags samt Medelpads Räddningstjänstförbunds mål och
resursplaner (MRP) 2019 för att se om de stämmer överens med
kommunfullmäktiges MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13

12

Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag med ändringen att de två första attsatserna ersätts med
följande attsats:
att uppdra till socialnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden att återkomma med förslag som visar en
budget i balans för 2019 senast inför kommunfullmäktiges möte i
juni
Vidare yrkar han avslag på attsats 3 med hänvisning till Liberalernas
egna förslag till mål och resursplan.
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan
Falks (L) yrkande men med hänvisningar till Moderaternas
respektive Kristdemokraternas förslag till mål och resursplan,
gällande avslagsyrkandet för attsats tre.
Ordförande yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med
fleras förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Reservation
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil
Kjellberg (M) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-04-23 § 23
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00244-12
• Kvittering av nämndernas och bolagens MRP 2019 1.0
____
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§ 118 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen
Exploatering AB
(KS-2019-00108-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering
AB följer revisorns förslag och
-

fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat
årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00108-1
• Årsredovisning Norra Kajen Exploatering AB 2018
• Granskningsrapport Norra Kajen Exploatering AB 2018
• Fastställelseintyg årsredovisning 2018-04-26
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13

14

§ 119 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen
Utveckling AB
(KS-2019-00106-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB
följer revisorns förslag och
-

fastställer resultat- och balansräkningen
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat
årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00106-1
• Årsredovisning Norra Kajen Utveckling AB 2018
• Granskningsrapport Norra Kajen Utveckling AB 2018
____
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§ 120 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen
Holding AB
(KS-2019-00105-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB
följer revisorns förslag och
-

fastställer resultat- och balansräkningen
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning
för 2018 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00105-1
• Årsredovisning Norra Kajen Holding AB 2018
• Granskningsrapport lekmannarevisor Norra Kajen Holding AB
2018
____
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§ 121 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen kvarter
3 AB
(KS-2019-00104-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB
följer revisorns förslag och
-

fastställer resultat- och balansräkningen
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat
årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00104-1
• Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 3 AB 2018
• Granskningsrapport lekmannarevisor Norra Kajen Kvarter 3 AB
2018
____
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§ 122 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen kvarter
8 AB
(KS-2019-00103-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 8 AB
följer revisorns förslag och
-

fastställer resultat- och balansräkningen
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 8 AB har överlämnat
årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00103-1
• Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 8 AB 2018
• Bilaga Granskningsrapport Norra Kajen Kvarter 8 AB 2018
____
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§ 123 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen kvarter
11 AB
(KS-2019-00107-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 11 AB
följer revisorns förslag och
-

fastställer resultat- och balansräkningen
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 11 AB har överlämnat
årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00107-1
• Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 11 AB
• Granskningsrapport lekmannarevisor Norra Kajen Kvarter 11 AB
____
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§ 124 Utvärdering av kommunens samlade
system för intern kontroll 2018, Norra kajens
bolag
(KS-2019-00109-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapportering och utvärdering av kommunens samlade
system för intern kontroll 2018 för Norra Kajen Exploatering AB
med dotterbolag
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att notera rapporten.
Ärendet
Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag, har överlämnat
uppföljning av internkontrollplan och självdeklaration för 2018.
Självdeklarationen visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att
säkerställa den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00109-1
• Internkontrollgranskning 2018 Norra Kajen
• Norra Kajen-bolagen Internkontrollrapport 2019 Självdeklaration
____
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§ 125 Årsredovisning 2018 för
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland
(KS-2019-00095-4)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 enligt revisorernas förslag i
revisionsberättelsen,
att godkänna årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
att för kännedom delge Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2019-04-12 till ärende
KS-2019-00095
Ärendet
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat
årsredovisning och revisorerna har överlämnat revisionsberättelse för
2018.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00095-4
• Årsredovisning 2018 -Fastställd 2019-03-22
• Revisionsberättelse för 2018 - kommunalförbundet
kollektivtrafikmyndigheten
____
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§ 126 Ändrad ägarstyrning för Midlanda Flygplats
AB
(KS-2019-00324-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera § 9 i bolagsordningen för Midlanda Flygplats AB
(organisationsnummer 556932-4832) och utöka antalet
styrelseledamöter till max 8 stycken,
att tre ledamöter utses av Sundsvalls kommun, två ledamöter utses
av Timrå kommun samt att övriga ledamöter utses genom gemensam
beredning av ägarkommunerna, och ska utgöras av personer med
professionell kompetens inom relevant näringslivsverksamhet,
att revidera § 4 i aktieägaravtalet för Sundsvall Timrå Airport mellan
Sundsvalls kommun och Timrå kommun så att denna paragraf
hädanefter överensstämmer med attsats 1 och 2 i detta ärende,
att detta beslut gäller under förutsättning att Timrå kommun fattar ett
likalydande beslut.
Ärendet
Ärendet handlar om att revidera bolagsordningen för bolaget
Midlanda Flygplats AB, för att utöka antalet styrelseledamöter från
nuvarande 5 till max 8 stycken.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00324-2
• Midlanda Flygplats förslag till ändrad ägarstyrning
• Bolagsordning Midlanda Flygplats AB
• Bolagsordning Midlanda Fastigheter AB
• PM -Fusionsutredning - Sundsvall Timrå Airport (2018-09-14)
• Bilaga aktieägaravtal Sundsvall Timrå airport
____
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§ 127 Avslut av stadsmiljöavtal TRV 2017/38767
(KS-2018-00651-13)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att hos Trafikverket begära att stadsmiljöavtal TRV 2017/38767
avslutas.
Ärendet
Ärendet handlar om att avsluta stadsmiljöavtalet med Trafikverket
för projekt Navet / Hållplats Stenstan.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och
förvaltningsutskott 2019-04-16 § 22
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00651-13
• Minnesanteckningar styrgruppsmöte 11 Navet 190315
____
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§ 128 Linskäkt i Allsta, upphörande av åtagande
gällande tillsyn och underhåll för anläggningen
(KS-2019-00264-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att beslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott 1984-01-3
1, § 110 gällande åtagandet av att utföra viss tillsyn och garanti för
det framtida underhållet av Linskäkt i Allsta, upphör att gälla per
2019-05-01.
Ärendet
Ärendet avser ett upphävande av beslut från 1984 som rör
anläggningen Linskäkten i Allsta vilken ägs av Tuna
Hembygdsförening. Linskäkten finns på en fastighet som ägs av
Allsta byalag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och
förvaltningsutskott 2019-04-16 § 23
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00264-1
• PM- Linskäkten i Allsta 20190206
• Bilder på Linskäkten i Allsta
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 1984-01-31 § 110
____
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§ 129 Remissvar Energi- och klimatstrategi för
Västernorrland
(KS-2019-00271-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-0329 som yttrande över Länsstyrelsen Västernorrlands förslag till
energi- och klimatstrategi för Västernorrland,
att översända Sundsvalls kommuns yttrande till Länsstyrelsen
Västernorrland.
Ärendet
Länsstyrelsen Västernorrland har fått i uppdrag av regeringen att i
dialog med andra aktörer i länet ta fram en ny långsiktig regional
energi- och klimatstrategi. En remissversion av Energi- och
klimatstrategi för Västernorrland har nu tagits fram och Länsstyrelsen
önskar få in synpunkter från Sundsvalls kommun senast den 20 maj
2019.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och
förvaltningsutskott 2019-04-16 § 26
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00271-2
• Remissversion - Energi- och klimatstrategi för Västernorrland
____
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§ 130 Ändring av ägardirektiv för Stadsbacken AB
(KS-2018-00779-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva de av fullmäktige 2017-06-26, § 154, fastställda
ägardirektiven (KS-2016-00245).
att godkänna förslag till Ägardirektiv för de helägda bolagen inom
Stadsbackenkoncernen, daterat 2019-04-04 med följande ändringar:
Under 1.7.7. Avsluta sista meningen med ”...via Stadsbacken”
Under 2.2.1. Ändra ordet ”medverka” och istället skriva ”...vara
drivande”. Samt lägga till ett ”…med fokus på förnyelsebar
energi.”
Under 2.9. Stryk tredje punkten (dubbelskrivning, jmf. med
första punkten).
att bolagen i Stadsbackenkoncernen ska följa mål och resursplanen
samt övriga styrdokument som har fastställts av kommunfullmäktige.
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en mall för
bolagsstyrningsrapporter.
att kommunstyrelsen får i uppdrag att flytta ansvaret för
sponsringsavtal från Stadsbacken AB till kommunstyrelsen och i det
sammanhanget se över riktlinjerna för Sundsvalls kommunkoncerns
sponsringsavtal (KS-2014-00328).
Ärendet
Ändring av ägardirektiven för bolagen i Stadsbackenkoncernen.
Överläggning
Ordförande bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med följande
ändringar i ägardirektivet:
Under 1.7.7. Avsluta sista meningen med ”...via Stadsbacken”
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Under 2.2.1. Ändra ordet ”medverka” och istället skriva ”...vara
drivande”. Samt lägga till ett ”…med fokus på förnyelsebar
energi.”
Under 2.9. Stryk tredje punkten (dubbelskrivning, jmf. med första
punkten).
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
hans eget förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Deltagande i beslut
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD)
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-04-23 § 24
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00779-2
• Ägardirektiv - kommunstyrelsekontorets förslag
• Stadsbacken AB protokollsutdrag 2018-09-21 § 78
• PM-Beslut Ändring av ägardirektiv för bolagen inom
Stadsbackenkoncernen
• Stadsbacken AB Förslag - Ägardirektiv
• PM-Beslut-Avkastningskrav 180425
• Stadsbacken AB protokoll 2018-05-25 § 62
____
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§ 131 Ändring av ägardirektiv för Scenkonst
Västernorrland AB 2019
(KS-2019-00359-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB, dnr KS2019-00359, samt
att beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i Region
Västernorrland fattar beslut med motsvarande innebörd.
Ärendet
Sundsvalls kommun äger tillsammans med region Västernorrland
Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 %
respektive 60 % för kommunen och regionen. Det finns ett
ägardirektiv framtaget med syfte att möjliggöra en aktiv styrning av
Scenkonst Västernorrland AB, samt att underlätta för ägarna att följa
och kontrollera verksamheten i bolaget. Ägardirektivet behöver nu
uppdateras.
Överläggning
Mats Hellhoff (SD) yrkar på följande tillägg i ägardirektivet:
Under punkt 6: Finansiering av verksamheten.
Bolaget ska vidta åtgärder för att öka sin självfinansieringsgrad.
Bolaget ska införa tydliga och mätbara mål för att öka bolagets
intäkter vid sidan om anslagen från ägarna.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Mats Hellhoffs
(SD) förslag. Han ställer dessa mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-04-23 § 25
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00359-1
• Förslag - Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland 2019-03-01
____
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§ 132 Uppföljning av pensionsstrategi och
tillhörande riktlinjer
(KS-2019-00229-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinje för pensionsförmåner (KS-2019-00229-1),
att beslutet ovan är under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att upphäva nu gällande pensionsstrategi samt tillhörande
riktlinjer enligt nedan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva nu gällande pensionsstrategi för Sundsvalls kommun,
antagen av kommunfullmäktige 2017-04-24 § 111 (KS-2017-00124),
att upphäva nu gällande riktlinjer tillhörande pensionsstrategin
antagna av personalnämnden 2017-06-21 § 36 (PN-2017-00025).
Ärendet
Sundsvalls kommuns nuvarande pensionsstrategi och fem tillhörande
riktlinjer har följts upp. Pensionsstrategin beskriver det som
kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor,
exempelvis minskad arbetstid för äldre anställda.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2019-04-16 §
7
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00229-1
• Riktlinje pensionsförmåner
• Uppföljning pensionsstrategi och tillhörande riktlinjer 2019-0301
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Uppföljning av beslut
Översyn av riktlinjen ska ske senast 31 december 2022.
____
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§ 133 Exploateringsavtal för fastighet Bergsåker
5:20
(KS-2019-00246-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Norrland Bostäder i
Sundsvall 2 AB och Sundsvalls kommun,
att stadsbyggnadsnämndens tillkommande kostnad med 140 000
kronor för skötsel av allmän platsmark, får finansieras inom
nämndens befintliga budgetram, samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal
med tillhörande exploateringskalkyl för fastigheten Bergsåker 5:20
m.fl., mellan Norrland Bostäder i Sundsvall 2 AB och Sundsvalls
kommun.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-04-23 § 26
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00246-2
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-02-27 § 31
• Exploateringsavtal
• Kartbilaga Bergsåker 5:20
____
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§ 134 Detaljplan för Bergsåker 5:20 m fl - beslut
om antagande
(KS-2019-00247-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Bergsåker 5:20 m fl i enlighet med plan- och
bygglagen (PBL) 5 kap 27§.
Ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerfamiljshus och
verksamheter. En del omkringliggande kommunägda ytor, samt två
befintliga villatomter ingår också i planområdet. Detta för att, i ett
sammanhang, reglera ett hittills icke detaljplanelagt område i
Sundsvalls tätort.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 27
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00247-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-27 § 32
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-02-05
• Granskningsutlåtande 2 Bergsåker5-20
• Planhandling Bergsåker5-20
• Plankarta Bergsåker5-20
• Granskningsutlåtande 1
____
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§ 135 Rapportering av integrationsprojekt 2018
(KS-2019-00092-8)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samtliga redovisningar av integrationsprojekt,
att för egen del godkänna slutredovisningen av insatsen Framsteget,
samt
att framtida slutredovisning av Länsstyrelsens projekt Integration
och tillväxt lämnas till kommunstyrelsen för kännedom senast i juni
2020.
Ärendet
Ärendet är en redovisning av de integrationsinsatser som nämnder
och bolag genomfört under år 2018 med finansiering av
kommunstyrelsens medel för stärkt integration.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag men med en omformulering av första attsatsen till följande
lydelse:
att godkänna samtliga redovisningar av integrationsprojekt.
Stefan Falk (L) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande. Vidare
önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande samt
protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan Falks (L)
protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Bodil Hanssons (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens
beslut.
Vidare godkänner han att Stefan Falk (L) med fleras
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protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD)
lämnar följande protokollsanteckning:
Det är anmärkningsvärt att så många av dessa projekt med
beviljade medel saknar konkreta effektmål vid projektens start.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 23
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00092-8
• Slutrapport Framsteget, 2019-01-24
• Slutrapport Framsteget Ekonomisk redovisning december 2018
• Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-01-30 § 6
• Kultur- och fritidsnämndens skrivelse, 2018-11-30
• Kultur- och fritidsnämnden: Slutredovisning riktat föreningsstöd stärkt integration 2018
• Kultur- och fritidsnämnden: Ekonomisk redovisning riktat
föreningsstöd - stärkt integration 2018
• Kultur- och fritidsnämnden: Slutredovisning Kom Ut för
nyanlända - stärkt integration 2018
• Kultur- och fritidsnämnden: Ekonomisk redovisning 2018 Kom
Ut för Nyanlända - stärkt integration 2018
• Kultur- och fritidsnämnden: Slutredovisning sommarsimskola stärkt integration 2018
• Kultur- och fritidsnämnden: Ekonomisk redovisning
sommarsimskola nyanlända Himlabadet - stärkt integration 2018
• Kultur- och fritidsnämnden: Ekonomisk redovisning
sommarsimskola nyanlända Stödehuset - stärkt integration 2018
• Kultur- och fritidsnämnden: Slutredovisning Supportdisk I.S
• Kultur- och fritidsnämnden: Ekonomisk redovisning för
Supportdisk I.S
• Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2018-12-19 § 219
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2018-12-03
• Barn- och utbildningsnämnden: Sutredovisning2gether
• Barn- och utbildningsnämnden: Ekonomisk rapport 2gether
• Barn- och utbildningsnämnden: Slutredovisning Formell
behörighet
• Barn- och utbildningsnämnden: Budgetredovisning Formell
behörighet
• Barn- och utbildningsnämnden: Slutredovisning pedagogiskt
lärstöd
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Mitthem AB styrelseprotokoll 2019-01-25 § 10 Hållbara
tillsammans
Slutredovisning Mitthem AB och MittSverige Vatten - Hållbara
Tillsammans 2018
Ekonomisk redovisning - Hållbara Tillsammans 2018
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll 2018-12-19 § 101
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integrations skrivelse, 2018-12-12
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
Slutredovisning projekten Komistudier och Språkstödjare
Godkännande av slutrapportering Sundsvall Elnät AB
Sundsvall Elnät AB - Slutredovisning integrationsinsatser 2018
Sundsvall Elnät AB ekonomisk redovisning
Socialnämndens protokoll 2019-03-28 § 48
Socialtjänstens skrivelse, 2019-02-25
Socialnämnden: Slutredovisning samhällsbiträde
Socialnämnden: Ekonomisk rapportering
Socialnämndens protokoll 2019-03-28 § 49
Socialtjänstens skrivelse, 2019-02-25
Socialnämnden: Delredovisning Hälsoprojektet Mot en stark och
frisk framtid, januari 2019
Socialnämnden: Redovisning av medlen, budget sep-jan 2018.
Mot en frisk och stark framtid
Länsstyrelsen - Integration och tillväxt i Västernorrland
Nulägesbeskrivning 2018-12-31
Länsstyrelsen - Integration och tillväxt i Västernorrland
Kostnadsslag

Uppföljning av beslut
De insatser som fortsätter under 2019 slutredovisas senast i juni
2020.
____
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§ 136 Stadsvision Sundsvall - Redovisning av
aktiviteter 2018 och inriktning för arbetet 2019
(KS-2019-00161-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera återrapporteringen till stadsbyggnadsnämnden med
hänvisning till att en jämställdhetsanalys saknas och att
återrapporteringen kompletteras med en sådan.
Ärendet
Ärendet rör en uppföljning av den arbetsinriktning för Stadsvision
Sundsvall som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 2018-01-24 §4,
dnr SBN-2018-00047. Uppföljningen ska även rapporteras till
kommunfullmäktige.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till plan- och
utvecklingsutskottets förslag om att ärendet ska återremitteras med
följande ändring i attsatsen:
att återremittera återrapporteringen till stadsbyggnadsnämnden
med hänvisning till att en jämställdhets- och mångfaldsanalys
saknas och att återrapporteringen kompletteras med en sådan.
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 Liza-Maria Norlins (KD)
förslag. Han ställer dessa förslag mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

•

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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2019-04-23 § 26
Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00161-2

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 137 Översyn av Sundsvalls kommuns allmänna
ordningsföreskrifter
(KS-2019-00173-5)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls
kommun enligt kommunstyrelsekontorets förslag i tjänsteskrivelse
KS-2019-00173-5.
Ärendet
Ordningslagen tillåter att en kommun meddelar lokala
ordningsföreskrifter anpassade till den egna kommunens behov.
Kommunfullmäktige i Sundsvall har valt att meddela lokala
ordningsföreskrifter.
Deltagande i beslut
Alicja Kapica (M) och Mats Hellhoff (SD) meddelar att de
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och
deltar därför inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 24
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00173-5
• Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls
kommun
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 138 Uppdatering av handlingsplan för
bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020
(KS-2019-00177-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppdateringen av handlingsplan för
bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020.
Kommunstyrelsen beslutar
att till kommundirektören delegera rätten att besluta om kommunal
medfinansiering i bredbandsprojekt där det finns särskilda skäl till att
göra avsteg ifrån handlingsplanens villkor och kriterier.
att kommunstyrelsekontoret för varje delegationsbeslut
återrapporterar till plan- och utvecklingsutskottet på vilka grunder
beslut har fattats.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har i arbetet med kommunens satsning på
bredbandsutbyggnaden på landsbygden konstaterat att det finns
behov av att kunna hantera de varierande förutsättningar som finns på
Sundsvalls landsbygd. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att
handlingsplanen för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020
uppdateras. Uppdateringen avser ett tillägg om att kommundirektören
på delegation ges rätt att besluta om medfinansiering av projekt som
inte uppfyller villkoren och kriterierna i handlingsplanen för
bredbandsutbyggnad om det föreligger särskilda skäl för detta.
Delegeringen avser beslutsrätten att utifrån de beslutade
medelstilldelningen kunna fatta beslut om byggkostnader över 90 000
kr per anslutning, att bevilja medfinansiering inom tätbebyggda
områden samt för områden där kriteriet om 50 % anslutningsgrad
(permanenta hushåll) inte uppnås.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 25
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00177-1
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 20172020 - uppdatering 2019

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 139 Yttrande angående Förslag till en nationell
institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds
2014:4)
(KS-2019-00225-3)

Beslut
Kommunstyrelsekontoret beslutar
att anta reviderat yttrande (KS-2019-00225-3) som Sundsvalls
kommuns remissvar, samt
att sända remissvaret till Arbetsmarknadsdepartementet.
Ärendet
Ärendet rör ett yttrande angående Förslag till en nationell institution
för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2014:4).
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 21
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00225-3
• Remissyttrande angående Förslag till en nationell institution för
mänskliga rättigheter (Ds 2019:4)
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 140 Motion (KD) angående införande av
uppsökande verksamhet i äldreomsorgen
(KS-2017-00495-10)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Kristdemokraterna (KD) har till kommunfullmäktige lämnat en
motion som föreslår att alla äldre som fyllt 80 år och som inte har
insatser från kommunen ska erbjudas ett hälsofrämjande besök.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att motionen ska anses vara
besvarad.
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag
om att avslå motionen. Vidare önskar han få lämna en
protokollsanteckning.
Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande och
protokollsanteckning.
Bodil Hansson (S) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD)
förslag. Han ställer dessa emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden godkänner att Stefan Falks (L) protokollsanteckning får
lämnas.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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Protokollsanteckning
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning med
instämmande från Alicja Kapica (M):
Liberalerna är positiva till motionens intentioner men anser att
uppdraget bör ske i samverkan mellan kommun och region i arbetet
med äldrevårdsmottagningsfunktion och samordningssköterskans
funktion.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 36
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00495-10
• Kommunala pensionärsrådets yttrande
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-10-23 § 70
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - 2018-10-08
• Socialnämndens protokoll 2017-09-20 § 177
• Socialtjänstens skrivelse 2017-08-28
• Motion (KD) angående införande av uppsökande verksamhet i
äldreomsorgen
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 141 Motion (L) mobilfrihet i klassrummet på
grundskolan
(KS-2018-00463-5)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen ska vara besvarad.
Ärendet
Liberalerna framför tre yrkanden i motionen ”Mobilfrihet i
klassrummet på grundskolan!”. Det första yrkandet är att fullmäktige
ska besluta att privata mobiltelefoner och läsplattor inte ska vara
tillåtna under lektionstid i grundskolan, det andra yrkandet är att
skolan ska tillhandahålla digitala hjälpmedel när de behövs i
undervisningen, och det tredje yrkandet är att det är upp till rektorn
att besluta om skolan ska vara mobilfri under hela skoldagen.
Ärendet är ett förslag på beslut på motionen.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad.
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag
om att bifalla motionen.
Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag på första attsatsen i motionen och att
attsatserna 2 och 3 ska anses vara besvarade.
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan
Falks (L) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag, dels Bodil Hansson (S) förslag och
dels Mats Hellhoffs (SD) förslag. Han ställer förslagen mot varandra
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil Hanssons
(S) förslag.

Justerandes signatur

Reservation
Stefan Falk (L) Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil
Kjellberg (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 30
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00463-5
• Brev Höglundaskolan 2018-08-20
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-26 § 153
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2018-08-27
• Motion (L) mobilfrihet i klassrummet på grundskolan
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13

46

§ 142 Motion (S) angående högskolebehörighet
som norm på de yrkesförberedande
gymnasieprogrammen
(KS-2018-00539-6)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har Niklas Säwén
(S), João Pinheiro (S) och Lisa Tynnemark (S) lämnat in en motion
där de föreslår att högskolebehörighet blir norm på de
yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Det här ärendet är ett svar
på motionen.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på motionen.
Mats Hellhoff (SD) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag om att motionen ska anses vara besvarad.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Liza Maria Norlin och
Mats Hellhoffs (SD) förslag. Han ställer dessa mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och
utvecklingsutskottets förslag.
Reservationer
Mats Hellhoff (SD och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Deltagande i beslut
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) meddelar att de återkommer i
ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte
i dagens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13

47

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 32
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00539-6
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-01-30 § 5
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-01-07
• Motion (S) angående högskolebehörighet som norm på de
yrkesförberedande gymnasieprogrammen
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-25 § 132
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 143 Motion (L) språkförskola för nyanlända
(KS-2018-00542-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första att-sats,
att anse motionens andra att-sats vara besvarad,
att ge nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI) och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att gemensamt
utreda inrättandet av en verksamhet där utrikes födda föräldralediga
män och kvinnor ges svenskundervisning och där verksamhet
samtidigt bedrivs för medföljande barn. Utredningen ska även
redogöra för kostnader samt huruvida verksamheten kan finansieras
inom ram.
att utredningen görs inom ramen för huvudprioriteringen i Mål och
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022, ”Ett Sundsvall som
håller ihop – Utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna”,
samt
att utredningen lämnas till styrgruppen för ”Ett Sundsvall som håller
ihop – Utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna” enligt
KS-2019-00214, för kännedom och till berörda nämnder för
ställningstagande om införande senast december 2019.
Ärendet
Liberalerna har lämnat in en motion där motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att arbeta aktivt med att få fler
nyanlända barn/barn till nyanlända till förskolan, samt att främja
framförallt kvinnors språkinlärning genom att anordna kurser i
svenska för föräldralediga, t.ex. inom ramen för öppna förskolan.
Ärendet är ett förslag till svar på motionen.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag
till beslut.
Mats Hellhoffs (SD) yrkar avslag på motionen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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Bodil Hansson (S) och Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan Falks
(L) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Mats Hellhoffs (SD)
förslag. Han ställer dessa mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 31
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00542-2
• Socialnämndens protokoll 2018-10-17 § 170
• Socialtjänstens skrivelse, 2018-10-10
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-26 § 155
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse, 2018-08-16
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integrations
protokoll 2018-09-26 § 64
• Förvaltningens för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integration
skrivelse, 2018-08-31
• Motion (L) språkförskola för nyanlända
Uppföljning av beslut
Kommunstyrelsekontoret föreslår att den genomförda utredningen
överlämnas till kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott för
kännedom senast december 2019.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 144 Motion (MP) om att inrätta en egen lokal
barnombudsman
(KS-2018-00546-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Miljöpartiet har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att
inrätta en lokal barnombudsman i Sundsvalls kommun. Motionären
beskriver att det finns kommuner som har lokala barnombud och att
det vore önskvärt att Sundsvalls kommun tillsatte en sådan funktion,
lämpligen på kommunstyrelsekontoret. Med anledning av att
barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 menar motionären att
det blir en sådan funktions uppgift att säkerställa implementeringen
av lagen. Det vill säga att säkra ett kunskapslyft i organisationen och
att säkerställa att strukturer och rutiner etableras.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall plan- och utvecklingsutskottets förslag
om att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD)
förslag. Han ställer dessa mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 34
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00546-3
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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Motion (MP) om att inrätta en lokal barnombudsman

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 145 Motion (MP) om fler kommunala
naturreservat
(KS-2018-00723-8)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Miljöpartiet har lämnat en motion om att inrätta fler kommunala
naturreservat. I motionen pekas några specifika områden ut som
förslag till kommunala naturreservat. Områdena är Selångersåns delta
(vid Selångersfjärden), Granloskogen, Vaplebäckens dalgång.
Motionen föreslår även att en plan för kommunal reservatsbildning
tas fram.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar avslag på motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall plan- och utvecklingsutskottets förslag
om att anse motionen vara besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Alicja Kapicas (M)
förslag. Han ställer dessa mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 28
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00723-8
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-27 § 47
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-03-05
• Kultur - och Fritidsnämndens protokoll 2019-03-27 §34
• Kultur - och Fritidskontorets skrivelse 2019-02-18
• Miljönämndens protokoll 2019-03-13 § 21
• Miljökontorets skrivelse 2019-02-18
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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Motion (MP) om fler kommunala naturreservat

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 146 Motion (MP) om en val - och
demokratinämnd
(KS-2018-00725-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Miljöpartiet de gröna har i en motion föreslagit att valnämnden får en
utökad roll och blir en val- och demokratinämnd. Ärendet är svar på
motionen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 37
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00725-3
• Motion (MP) om en val- och demokratinämnd
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 147 Motion (MP) om att säkra att det finns mark
kvar att odla på
(KS-2018-00728-6)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses vara besvarad.
Ärendet
Miljöpartiet har lämnat en motion om att säkra att det finns mark
kvar att odla på. Detta föreslås ske genom att ta fram en
odlingsstrategi. Kommunstyrelsekontoret har skickat ärendet på
remiss till miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad i
enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil
Hanssons (S) förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Han
ställer dessa mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 29
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00728-6
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-27 § 48
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-03-05
• Miljönämndens protokoll 2019-03-13 §22
• Miljökontorets skrivelse 2019-02-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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Motion (MP) om att säkra att det finns mark kvar att odla på,
inlämnad 2018-09-24
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 148 Motion (MP) om att Sundsvall ska införa
miljöledningssystem
(KS-2018-00718-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Miljöpartiet de gröna (MP) har lämnat in en motion om att Sundsvall
ska införa miljöledningssystem. Detta i syfte att förbättra och
strukturera miljöarbetet i kommunkoncernen.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag om att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falks (L) förslag.
Han ställer dessa mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Reservation
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 38
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00718-3
• Motion (MP) om att Sundsvall ska införa miljöledningssystem
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-13
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§ 149 Motion (MP) om att införa medborgarbudget
i Sundsvall
(KS-2018-00726-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Miljöpartiet de gröna (MP) lämnade i september 2018 in en motion
om att införa medborgarbudget i Sundsvall. Detta i syfte att öka
medborgarnas förståelse, förtroende och engagemang i arbetet med
hur kommunens gemensamma resurser ska användas.
För närvarande pågår ett utvecklingsarbete vad gäller möjliga sätt att
arbeta med medborgardialog.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-04-23 § 39
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00726-3
• Motion (MP) om att införa medborgarbudget i Sundsvall
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 150 Motion (MP) om att det ska vara lätt att göra
rätt
(KS-2018-00212-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att förenkla för
förtroendevalda att resa kollektivt genom att Sundsvalls kommun
börjar använda reskort för kollektivtrafik efter den modell som
används i Region Västernorrland. Detta ärende utgör svar på
motionen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och
förvaltningsutskott 2019-04-16 - § 27
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00212-3
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 § 40
• Motion (MP) om att det ska vara lätt att göra rätt
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 151 Motion (MP) om internt
klimatkompensationskonto
(KS-2018-00387-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra kommunstyrelsen att utföra utredningen.
Ärendet
Miljöpartiet har lämnat en motion gällande utredning av intern
klimatkompensation för att minska klimatpåverkan från
kommunkoncernens resor.
Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att utreda möjligheten att införa en modell för intern
klimatkompensation liknande Region Västernorrlands, för att minska
resor samt resors klimatpåverkan inom kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-04-23 § 28
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00387-3
• Motion (MP) om internt klimatkompensationskonto
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 152 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut.
Ärendet
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.
Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:
•

Service- och förvaltningsutskottet den 16 april 2019:



•

Personalutskottet den 16 april 2019:



•

§ 21 Donationsmedelsrapport 2018

Plan- och utvecklingsutskottet den 19 mars 2019:


Justerandes signatur

§ 9 Översyn av HR-funktionen
§ 10 Tillägg till direktiv och ramar för löneöversyn,
Fysioterapeuterna

Finans- och näringslivsutskottet den 19 mars 2019:


•

§ 24 Beslut om remittering av Miljöstrategiskt
program 2020-2030
§ 25 Förslag till renhållningsordning med avfallsplan
och lokala föreskrifter om avfallshantering för
Sundsvalls kommun 2020-2030

§ 22 Yttrande om samrådsunderlag E14 Framtida läge,
remiss från Trafikverket
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Yttranden:
• KS-2019-00278 Yttrande - granskning gällande ändring av
detaljplan för Linjearbetaren 2, Skogsbackens förskola
• KS-2019-00323 Yttrande - Tidig dialog inför beslut om
planbesked gällande Köpmannen 3, Stenstan Sundsvall
Tilldelningsbeslut:
• KS-2018-00825 Transportfordon (UH-2018-542)
• KS-2019-00200 Läkemedelsgranskning (UH-2018-106
Sollefteå)
• KS-2019-00232 Bokslutssystem (UH-2017-634)
Personalärenden:
KS-2019-00133-4 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin

•

Nr i Datum för
pärm beslut
1
2019-04-08

Justerandes signatur

2

2019-04-08

3

2019-04-08

4

2019-04-08

5

2019-04-08

6

2019-04-23

7

2019-04-23

8

2019-04-23

9

2019-04-25

10

2019-04-25

11

2019-04-25

12

2019-04-25

13

2019-04-26

Beslut
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
höst 2019
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2020-01-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-09-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-11-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-09-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-05-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-09-01
Minskad arbetstid för äldre anställda,
förlängning
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-09-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-09-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-08-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-09-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2019-09-01
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Övriga delegationsbeslut:
• KS-2019-00374 Anmälan av personuppgiftsincident
• Svar uppföljning av revisionsgranskning 2019
kompetensförsörjning
• KS-2019-00251 Antagande av lokalt kollektivavtal (LOK 18)
för Lärarnas samverkansråd
• KS-2019-00252 Antagande av lokalt kollektivavtal (LOK T)
med Fysioterapeuterna
• KS-2019-00205 Antagande av traktamentsavtal TRAKT T
• KS-2019-00307 Beslut om utlämnande av handlingar –
upphandling
• KS-2019-00372 Avslag på begäran om att lämna ut
handlingar (KS-2019-00194)
• KS-2019-00428-1 Beviljande av sociala investeringsmedel på
grund av förlängning av projekt 2019-04-24
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 153 För kännedom

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
• Styrelseprotokoll:
 Mitthem AB styrelsemöte 2019-03-28
 Samordningsförbundet i Sundsvall - konstituerande
sammanträde 2019-04-05
 Samordningsförbundet i Sundsvall - styrelsemöte
2019-04-05
•
•

Granskningsrapport EY av beslutsuppföljning samt
revisionsskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens svar på remiss om
granskning av beslutsuppföljning – protokoll och
tjänsteskrivelse

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

