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Justering 
 
Till justerare utses Bertil Kjellberg med Liza-Maria Norlin som 
ersättare. 
 
 
_ _ _ _  
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§ 212  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 
Kommundirektör Åsa Bellander informerar om planerade 
förändringar av verksamheten Drakfastigheter under 2019-2022. Hon 
redogör bland annat för organisationsförändringar som att fyra 
sektioner ska bli två avdelningar samt om målbilden att nå effektivare 
arbetssätt och ge ökad kundnytta. 
 
Åsa Bellander avslutar med att informera om FN:s barnkonvention 
som blir svensk lag i och med införandet av Barnrättslagen. 
Kommunen har gjort en nulägesmätning gällande kompetensbehovet 
och kommer börja hålla utbildningar som tagits fram av 
Barnombudsmannen.  
 
_ _ _ _ 
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§ 213  Information från kommunstyrelsens 
ordförande 
(KS-2019-00014) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 214  Val av styrgrupp för partnerskap mellan 
Sundsvalls kommun och Makunduchi 
(KS-2019-00830-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till styrgruppen för partnerskap mellan Sundsvalls kommun och 
Makunduchi utse sju representanter. Respektive parti nominerar 
varsin representant som även ska vara ledamot i kommunfullmäktige, 
 
att respektive parti rapporterar in till kommunstyrelsekontoret vilken 
representant de utsett, samt 
 
att utöver de sju representanterna utse kommunfullmäktiges 
ordförande till styrgruppens ordförande. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har sedan 2014 en partnerskapssamverkan med 
Makunduchi Ward Zanzibar. Partnerskapet finns inom ramen för 
ICLDs verksamhet. Partnerskapet har drivits inom barn- och 
utbildningsförvaltningen efter beslut i kommunfullmäktige 2015. Nu 
ska kommunstyrelsen utse en styrgrupp bestående av sju 
representanter från alla partier i kommunfullmäktige samt en 
ordförande. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att ärendet återremitteras med 
följande motivering: 
 

För att komplettera ärendet med mål för projektet, ekonomi- 
samt jämställdhetsavsnitt i skrivelsen. 

 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag samt 
till följande tilläggsatt-sats: 
 

Att respektive parti rapporterar in till kommunstyrelsekontoret 
vilken representant de utsett. 
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Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, dels hans eget, dels 
avslag till ärendet och dels att ärendet återremitteras. 
 
Han anger följande propositionsordning: Först ska kommunstyrelsen 
besluta om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag så kommer han ställa hans eget förslag mot Alicja Kapicas (M) 
avslagsyrkande. 
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels hans 
eget förslag och dels Alicja Kapicas (M) avslagsyrkande. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enlig 
hans eget förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00830-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 215  Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2020 med plan för 2021 
(KS-2019-00819-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2020: 
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 
september,  
26 oktober, 30 november, 21 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2021: 
25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 27 
september,  
25 oktober, 29 november och 20 december, samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 med plan för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00819-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 216  Uppförandekod Sundsvalls 
kommunfullmäktige 
(KS-2019-00725-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta uppförandekod för Sundsvalls kommunfullmäktige, dnr KS-
2019-00725-1, samt 
 
att Presidiekonferensens uppdrag därmed anses vara avslutat. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att fastställa den uppförandekod för Sundsvalls 
kommunfullmäktige som tagits fram av Presidiekonferensen, på 
uppdrag av fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Presidiekonferensens skrivelse - KS-2019-00725-2 
• Presidiekonferensens förslag till Uppförandekod i Sundsvalls 

kommunfullmäktige 
• Presidiekonferensens protokoll 2019-06-14 § 51 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24 §179 

 
_ _ _ _ 
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§ 217  Prioriterade områden för samverkan mellan 
Sundsvalls kommun och Timrå kommun 
(KS-2019-00131-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i ett första steg är inriktningen att närmare utreda och genomföra 
samverkan inom områdena: gemensam kostorganisation – kost och 
måltider; EU-kontor – dela på resurser samt inköpsanalys och inköp 
– fördjupad samverkan, med målsättningen att genomföra samverkan 
2020, samt 
 
att i ett första steg avvakta med samverkan inom områdena: 
kollektivtrafik – gemensam stadstrafik/subventionerade kort samt 
tillgängliga tjänster inom servicecenter. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att identifiera verksamhetsområden 
där kommunen kan utreda en fördjupad samverkan med Timrå 
kommun för att nå skalfördelar, kostnadsminskningar, 
effektiviseringar och/eller främja kompetensförsörjning. Prioriterade 
verksamhetsområden för samverkan har identifierats. 
Kommunstyrelsen ska ta ställning till om samverkan närmare ska 
utredas och genomföras inom de prioriterade områdena. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00131-6 
• Protokoll Timrå kommun kommunstyrelse 2019-08-20 § 257 
• Prioriterade områden för samverkan Sundsvall-Timrå 
• Protokoll Timrå kommun kommunstyrelse 2019-02-12 §65 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 41 

Uppföljning av beslut 
Eventuella förslag på samverkan mellan kärnverksamheterna i Timrå 
och Sundsvall rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens protokoll delges Timrå kommun. 
_ _ _ _ 
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§ 218  Risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls 
kommun 
 (KS-2019-00529-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ersätta den av kommunstyrelsen beslutade risk- och 
sårbarhetsanalysen för Sundsvalls kommun (KS-2015-00650), 
 
att fastställa risk- och sårbarhetsanalysen för Sundsvalls kommun 
(KS-2019-00529), samt 
 
att överlämna risk- och sårbarhetsanalysen (KS 2019-00529) till 
Länsstyrelsen Västernorrland. 
 

Ärendet 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
varje kommun analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den 
egna verksamheten. Kommuner ska första kalenderåret i varje ny 
mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys. Den ska vara 
beslutad senast 31 oktober. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-10-07 - § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00529-1  
• Risk- och sårbarhetsanalys Sundsvall 2019-2023 
 
_ _ _ _ 
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§ 219  Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
 (KS-2018-01001-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Sveriges kommuner och landstings rekommendation om 
gemensam finansiering, 
 
att i kommande beslut om 2020 års kompletteringsbudget avsätta 
200 000 kr för denna finansiering, samt  
 
att inarbeta en årlig kostnad om 200 000 kr i kommande Mål och 
resursplan för 2021 och 2022 med plan för 2023-24 genom att utöka 
vård- och omsorgsnämndens ram. 
 

Ärendet 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har bett kommunerna ta 
ställning till ett förslag om gemensam finansiering av 
kunskapsstyrning. Med det menas kvalitetsregister, stöd för 
uppföljning och analys samt nationell samordning i socialtjänstens 
verksamheter. Kostnaden för Sundsvall skulle bli 200 000 kr per år i 
fyra år framåt. Socialnämnden har beslutat att ställa sig bakom 
förslaget, samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för 
beslut om finansiering.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till ärendet. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottet och dels avslag till ärendet. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-10-07 - § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-01001-5  
 
_ _ _ _ 
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§ 220  Delårsrapport januari-augusti 2019 för 
kommunstyrelsen 
 (KS-2019-00560-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten januari till augusti 2019 för 
kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns regler för styrning och uppföljning av 
mål och resurser följs nämndernas och kommunstyrelsens ekonomi 
och verksamhet upp i två delårsrapporter och en årsrapport under 
verksamhetsåret. Delårsrapport januari- april 2019 för 
kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelsens beslutade mål och 
resursplan för 2019. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-10-07 - § 66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00560-2 
• Kommunstyrelsens Förslag delårsrapport januari-augusti 2019 

190913 
• Bilaga 1a. Delrapportering 2 Intern kontroll 2019 Koncernstaben 
• Bilaga 1b. Delrapportering 2 Intern kontroll 2019 Drakfastigheter 
• Bilaga 1c Delrapportering 2 Intern kontroll 2019 Serviccenter 
• Bilaga 2 Investeringsuppföljning för förvaltningsfastigheter 

2019-T2 
 
_ _ _ _ 
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§ 221  Delårsrapport januari-augusti 2019 för 
kommunen och kommunkoncernen 
 (KS-2019-00763-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna omräkningarna av jämförelseår i enlighet med lag om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och 
redovisningsrådets rekommendation R12, Byte av 
redovisningsprincip. 
 
att uppdra till kommundirektören att utse en arbetsgrupp med 
tjänstemän från olika delar av kommunorganisationen som har till 
uppdrag att bistå förvaltningarna med råd och förslag till minskade 
kostnader samt följa upp att beslutade åtgärder genomförs,  
 
att kommundirektören löpande återrapporterar arbetet med en 
ekonomi i balans till finans- och näringslivsutskottet, samt 
 
att barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens handlingar 
läggs med som bilagor i ärendet inför behandling i 
kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019 för kommunen 
och kommunkoncernen, 
 
att uppdra åt socialtjänsten att senast i samband med beslut om 
verksamhetsplan för 2020 till kommunstyrelsen överlämna förslag på 
hur vård- och omsorgsnämnden ska vara i balans år 2020, 
 
att uppdra åt förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration att senast i samband med verksamhetsplan för 2020 till 
kommunstyrelsen överlämna förslag på hur individ- och 
arbetsmarknadsnämnden ska vara i balans år 2020, 
 
att uppdra år barn- och utbildningsnämnden att senast i samband med 
verksamhetsplan för 2020 till kommunstyrelsen överlämna förslag på 
hur nämnden ska vara i balans år 2020, 
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att kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver redan tidigare fattade 
beslut skyndsamt ta fram förslag på förändringar i kommunens såväl 
frivilliga som tvingande verksamheter som innebär en sänkning av 
kommunens kostnader med 300 mnkr vid slutet av år 2021 och där 
förslagen måste ta hänsyn till 
 

• att den av kommunfullmäktige beslutade huvudprioriteringen 
om minskade skillnader i levnadsvillkor ska kunna 
genomföras, 

• att de särskilda satsningar på personalbemanningen inom  
äldreomsorgen som beslutats av kommunfullmäktige inte ska 
minska,  

• att andelen behöriga lärare inom kommunens förskolor och 
grundskolor inte ska minska, 

• möjligheten att motverka klimatförändringar, samt  
• att ingen skattehöjning genomförs 

 
att kommunstyrelsen tar fram ett underlag med syfte att i samband 
med beslut om mål- och resursplan för år 2021-22 upphäva tidigare 
beslutade investeringar och fatta nya investeringsbeslut baserat på 
den nuvarande ekonomiska situationen, 
 
att Stadsbacken ges i uppdrag att tillsammans med dotterbolagen 
genomlysa bolagskoncernens verksamheter och ta fram förslag så att 
resultatet i koncernen ökar med minst 100 mnkr vid slutet av år 2021, 
samt 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott 
2019 och att barn- och utbildningsnämnden bedömer att inte nå en 
ekonomi i balans för 2019. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
augusti 2019 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet 
uppgår till 85,2 miljoner kronor för kommunen, vilket är 38,1 
miljoner kronor bättre än resultatet för januari-augusti 2018. 
 
Resultatprognosen för 2019 uppgår till -35 miljoner kronor vilket är 
cirka 141 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. 
Prognosen är också cirka 215 miljoner kronor lägre än 
kommunfullmäktiges mål på ett resultat på 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
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Överläggning 
Kommunstyrelsekontoret meddelar att barn- och 
utbildningsnämndens beslut inte arbetats in i 
kommunstyrelsekontorets förslag och att följande att-sats bör 
kompletteras till fullmäktige: 
 

att notera barn- och utbildningsnämndens prognostiserade 
underskott 2019 och att barn- och utbildningsnämnden bedömer 
att inte nå en ekonomi i balans för 2019. 

 
Det noteras vidare att barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens handlingar bör läggas med som bilagor i ärendet 
inför behandling i kommunfullmäktige. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag med ändring av att-satser 5 och 7 av de att-satser som ska 
beslutas av kommunfullmäktige: 
 
Ny lydelse att-sats 5: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver redan tidigare 
fattade beslut skyndsamt ta fram förslag på förändringar i 
kommunens såväl frivilliga som tvingande verksamheter som 
innebär en sänkning av kommunens kostnader med 350 mnkr vid 
slutet av år 2021 och där förslagen måste ta hänsyn till  

• Att man fortsatt erbjuder insatser och stöd till de mest 
utsatta barn och unga i kommunen 

• Att kvalitén i vård och omsorg av äldre inte sänks 
• att andelen behöriga lärare inom kommunens förskolor 

och grundskolor inte ska minska,  
• att föreslagna förändringar inte påverkar miljön negativt 
• att ingen skattehöjning genomförs 

 
Ny lydelse att-sats 7: 

att Stadsbacken ges i uppdrag att tillsammans med dotterbolagen 
genomlysa bolagskoncernens verksamheter och ta fram förslag 
på kostnadsreduceringar i första hand och intäktshöjningar i 
andra hand med en målbild på 100 mkr vid slutet av år 2021. 

 
Vidare instämmer Alicja Kapica (M) i kommunstyrelsekontorets 
tillägg. 
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag för de att-satser som beslutas av kommunstyrelsen samt till 
att-satser 1-4 av de att-satser som beslutas av kommunfullmäktige. 
Vidare instämmer han i kommunstyrelsekontorets tillägg. 
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Stefan Falk (L) önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan Falks (L) förslag. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag och instämmer i kommunstyrelsekontorets tillägg. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Leif 
Nilssons (S) förslag, dels Alicja Kapica (M) förslag, och dels Stefan 
Falk (L) och Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Han ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Nilssons (S) förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falks (L) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i kommunfullmäktige 
rörande att-satser 5-7 av de att-satser som ska beslutas av 
kommunfullmäktige, och deltar därför inte i dagens beslut för dessa. 

Protokollsanteckning: 
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vid dagens beslut i frågan om delårsrapport januari-augusti 2019 
för kommunen och kommunkoncernen så tillstyrker vi förslaget till 
beslut i de delar som kommunstyrelsekontoret föreslagit samt de 
tillägg som majoritetspartierna gör i de två sista attsatserna. 
Däremot avstår vi Liberaler idag att delta i beslutet om 
tilläggsattsatser riktade till kommunfullmäktige att besluta i rörande 
besparingsåtgärder. Orsaken är inte att det är fel att i rådande 
ekonomiska läge genomföra kraftiga kostnadsminskningar, men att 
de förslag till begränsningar som föreslås menar vi läggs fram i fel 
skede i processen. Nu bör arbetet med att ta fram förslag till en 
bruttolista åtgärder ske utan skygglappar för att i nästa skede, i den 
politiska processen med att välja bland förslagen, definiera vad som 
är rimligt och vad som inte är det i förhållande till partiernas 
politiska visioner. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-10-07 - § 67 
• Majoritetens förslag till beslut ”En stark välfärd kräver åtgärder 

för en ekonomi i balans” 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00763-1  
• Delårsrapport januari-augusti 2019 för kommunen och 

kommunkoncernen 
 

_ _ _ _ 
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§ 222  Ekonomiska ramar för mål och resursplan 
2020 (Årsbudget 2020) 
 (KS-2019-00764-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 
2020 i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2019-
10-02.  
 
att notera samt uppmärksamma nämnderna på att 
kommunfullmäktige senast i december 2019 kan komma att besluta 
om ändrade ekonomiska ramar utifrån kommunfullmäktiges beslut 
2019-06-24 § 157, Översyn av internhyressystem. 
 
att notera samt uppmärksamma individ- och 
arbetsmarknadsnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden på 
att kommunfullmäktige senast i december 2019 kan komma att 
besluta om justerade ekonomiska ramar utifrån kommunfullmäktiges 
beslut 2019-09-30 § 171, Förändringar i förvaltningsorganisationen 
för FAVI och socialtjänsten. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de ekonomiska ramarna 
som ska gälla för nämndernas arbete med Verksamhetsplan 2020 – 1 
år (Årsbudget 2020). Ramarna utgår från finansiella ramar och 
resursfördelning mellan nämnderna enligt kommunfullmäktiges 
beslut den 24 juni 2019 § 153. Kommunstyrelsekontoret föreslår att 
de ekonomiska ramarna för Mål och resursplan 2020 – 1 år fastställs 
enligt föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-10-07 - § 68 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00764-1  
• Bilaga 1 Driftbudgetramar 
• Bilaga 2 Investeringsramar 
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• Bilaga 3 Förslag till effektiviseringar 
 
_ _ _ _ 
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§ 223  Upphävande av tidigare beslut om att 
fusionera Bussgods i Västernorrland AB med 
Bussgods i Norr AB 
 (KS-2019-00553-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förvärvar 1/3 av 
aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att det gemensamma bolaget 
Bussgods i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB 
som plattform för kommande fusion, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län säljer Bussgods i 
Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr 
AB, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att ge det gemensamma 
bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i 
Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter 
genomföra en formell fusion under hösten 2018, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare 
tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma 
bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare 
tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit till det 
gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 
 
att besluten om att upphäva tidigare beslut kopplade till Bussgods i 
Norr AB sker under förutsättning att inga avtal tecknats i Bussgods i 
Norr AB:s namn som omfattar Kommunalförbundet i 
Västernorrlands län, dess medlemmar eller Bussgods i 
Västernorrland AB. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 § 165 att godkänna att 
Bussgods i Västernorrland AB tillsammans med Bussgods i 
Västerbotten AB och Bussgods i Norrbotten AB starta det 
gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB. Syftet med ett 
gemensamt bolag var att tillgodose behovet av godsleveranser i 
regionen och skapa bättre samordningsmöjligheter för att bättre 
kunna möta marknadens behov. 
 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län beslutade däremot i maj 2019 att upphäva beslutet om ett 
gemensamt bolag. Samtidigt beslutade de föreslå 
kommunalförbundets medlemmar fatta likalydande beslut. 
Kommunfullmäktige bör fatta ett likalydande beslut eftersom tidigare 
fattat beslut inte längre kan genomföras. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-09-17 - § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00553-2 
• Protokollsutdrag Förbundsdirektionens sammanträde 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-09-24 §165 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-08-06 
 
_ _ _ _ 
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§ 224  Uppföljning av kommunstyrelsens 
användning av schablonmedel för nyanlända 2018 
 (KS-2019-00683-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets uppföljning (KS-2019-
00683-2) av användningen av schablonmedel för nyanlända. 
 

Ärendet 
Ärendet avser uppföljning av kommunstyrelsens användning av 
tilldelade medel enligt riktlinjerna för fördelning av den statliga 
schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-09-17 - § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00683-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 225  Svar på granskningsrapport, uppföljning av 
tidigare granskningar från EY, 
kompetensförsörjning 
 (KS-2019-00629-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 
2019-08-13 som svar till revisorerna. 
 

Ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
uppföljning av en granskning som gjordes 2017 som gäller 
kompetensförsörjning. Revisorerna önskar kommunstyrelsens 
kommentarer på de rekommendationer som kvarstår. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens personalutskott - 2019-09-

17 - § 22 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00629-3 
• Uppföljande granskning 2019 missiv för yttrande 
• Uppföljande granskning 2019 rapport 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 226  Revidering av riktlinje pensionsförmåner 
 (KS-2019-00723-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att revidera riktlinje pensionsförmåner enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag 2019-08-28 (KS-2019-00723). 
 
att uppdra till HR-direktör att vid förändringar av centrala 
pensionsavtal göra följdändringar i riktlinje pensionsförmåner. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommuns nuvarande riktlinje för pensionsförmåner 
beskriver det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika 
pensionsfrågor, exempelvis minskad arbetstid för äldre anställda. 
Riktlinjen behöver uppdateras på grund av ändrade åldersgränser i 
lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som träder i kraft från 
och med 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens personalutskott - 2019-09-

17 - § 23 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00723-1 
• Riktlinje pensionsförmåner rev 190828 

Uppföljning av beslut 
Översyn av riktlinjen ska ske senast 31 december 2022. 
 
_ _ _ _ 
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§ 227  Samlat yttrande för fortsatt utredning av 
lokalisering av ev. nytt avloppsreningsverk -
utifrån fördjupade utredningar för Sundsvall 
Vattens avloppsstrategi, scenario 1 
 (KS-2019-00478-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att Sundsvall Vatten AB genomför en fördjupad 
utredning av lokaliseringsalternativet Kubikenborg, 
 
att lokaliseringen av ett eventuellt nytt avloppsreningsverk vid 
Kubikenborg även ska samrådas med alla berörda intressenter i 
samband med samråd om Sundsvalls kommuns översiktsplan, 
 
att upphäva första att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2015-02-
23 §112 ”att Tivoliverkets rötning av slam inte längre ska ske på 
Norra Kajen…”, 
 
att fortsatt exploatering inom ytan för lokaliseringsalternativet 
Kubikenborg ska invänta ställningstagande om val av scenario för 
framtida avloppsrening, 
 
att utredaren ska göra en socioekonomisk analys som en del av de 
fördjupade utredningarna av de tre scenarierna, 
 
att Sundsvall Vatten AB i den fortsatta ekonomiska analysen även 
ska göra en ekonomisk bedömning utifrån vilken effekt en eventuell 
investering får för kommunens samlade ekonomi, samt   
 
att Sundsvall Vatten AB i närtid ska köpa den mark som krävs för 
aktuellt lokaliseringsalternativet Kubikenborg. 
 

Ärendet 
Stadsbacken AB har på önskemål från Sundsvall Vatten AB lämnat 
en begäran om samlat yttrande från Sundsvalls kommun, för 
lokalisering av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall.  
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Normalt hanteras större lokaliseringar i samband med kommunens 
översiktsplanering. I detta fall är det inte heller ett investeringsbeslut 
i nytt avloppsreningsverk som efterfrågas. Kommunstyrelsekontoret 
har därför fört dialog med handläggare på MittSverige Vatten & 
Avfall om vilket sorts beslut som behövs. Slutsatsen av dialogen är 
att Sundsvall Vatten av ekonomiska skäl önskar gå vidare med en 
fördjupad utredning av den mest sannolika lokaliseringen, och vill ha 
Sundsvalls kommuns godkännande att avgränsa utredningen till 
detta. Den nya lokaliseringen (scenario 1) ska sedan jämföras med 
fördjupade utredningar av centraliserad slamhantering (scenario 2) 
och befintlig struktur (scenario 3). 

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

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 58 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00478-4 
• Bilaga 1 Lokaliseringsutredning - Nytt avloppsreningsverk i 

Sundsvall 
• Bilaga 2 Möjliga lokaliseringars uppfyllande av avloppsstrategin 
• Bilaga för kännedom Fördjupade utredningar 
• Miljönämndens svar internremiss 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-28 § 123 
• Stadsbyggnadsnämndens yttrande internremiss 
• Sundsvall Energis mailsvar på internremiss 
• Protokollsutdrag SBAB 2019-05-03 § 44 
• PM-Beslut SBAB - Begäran om samlat yttrande för lokalisering 

av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall 
• Protokollsutdrag SVAB 2019-02-21-22, § 13 
• Tjänsteärende SVAB Begäran om samlat yttrande, lokalisering av 

ev nytt ARV i Sundsvall 
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Uppföljning av beslut 
Lokalisering av avloppsreningsverk ska ingå i kommande förslag till 
översiktsplan, som sannolikt lämnas till kommunfullmäktige för 
beslut om antagande under första halvåret 2021. 
 
_ _ _ _ 
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§ 228  Stadsvision Sundsvall - Redovisning av 
aktiviteter 2018 och inriktning för arbetet 2019 - 
återremitterat ärende 
 (KS-2019-00161-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen, KS-2019-00161-7, samt 
 
att godkänna inriktningen för arbetet 2019. 

Ärendet 
Ärendet är en redovisning av aktiviteter utförda 2018 och förslag till 
arbetsinriktning för Stadsvision Sundsvall år 2019 i enlighet med det 
som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 2018-01-24 §4, dnr SBN-
2018-00047.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 60 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00161-7 
• Stadsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-08-28 § 120 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag KS 2019-05-13 §136 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadskontoret redovisar arbetsinriktning och återrapporterar 
årligen utfört arbete till stadsbyggnadsnämnden. 
Kommunstyrelsekontoret rapporterar i sin tur vidare till 
kommunfullmäktige. 
 
_ _ _ _ 
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§ 229  Behov av tillfälliga boendeplatser samt 
finansiering av Slink In och dess lokalbehov 
 (KS-2019-00693-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja socialnämnden 349,5 tkr för verksamheten Slink In under 
perioden 2019-11-15--2019-12-31, 
 
att anslaget 2019 finansieras med medel ur kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov, 
 
att bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden 815,5 tkr för 
perioden 2020-01-01--2020-04-15 samt 349,5 för perioden 2020-11-
15--2020-12-31 för verksamheten Slink In under år 2020, 
 
att hänskjuta finansieringen av anslaget på totalt 1 165 tkr för år 
2020 till Kompletteringsbudget 2020, 
 
att anslaget på 1 165 tkr fr.o.m. år 2021 inarbetas i Mål och 
resursplan för 2021-2022 med plan 2023-2024 samt, 
 
att ge kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att lösa det 
långsiktiga behovet av funktionella lokaler i ett centralt läge för Slink 
In senast den 31 december 2019. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå socialnämndens begäran att en övergripande utredning 
genomförs avseende behov av tillfälliga boendeplatser i kommunen. 

Ärendet 
Detta ärende handlar om ställningstagande till en övergripande 
utredning avseende behov av tillfälliga boendeplatser samt 
finansiering av och lokaler för verksamheten Slink In. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall plan- och utvecklingsutskottets 
förslag med ändring av den att-sats som beslutas av 
kommunstyrelsen till följande lydelse: 
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Att bifalla socialnämndens begäran att en övergripande 
utredning genomförs avseende behov av tillfälliga boendeplatser 
i kommunen. 

 
Mats Hellhoff (SD) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) förslag. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) 
förslag med instämmande från Mats Hellhoff (SD). Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00693-1 
• Socialnämndens protokollsutdrag 2019-08-29 § 116 
• Socialtjänstens skrivelse Behov av tillfälliga boendeplatser 

vintern 2019-2020 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-05-23 § 85 
• Socialtjänstens skrivelse Utvärdering av utökade öppetttider för 

Slink In 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 230  Motion (M), (FP), (KD) angående 200 nya 
äldreboendeplatser 
 (KS-2015-00546-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Ärendet handlar om svar på en motion om 200 nya 
äldreboendeplatser byggda och drivna av andra utförare än 
kommunen. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 62 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2015-00546-7 
• Motion (M) angående 200 nya äldreboendeplatser 
• Socialnämndens protokoll 2015-11-18 § 212 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Remissvar från KPR på Motion från M, FP och KD om 

äldreomsorgsplatser i Sundsvall 
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Uppföljning av beslut 
Ärendet kräver ingen särskild uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 231  Motion (M) Miljöfond för Sundsvallsbukten 
 (KS-2019-00535-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
I Moderaternas motion föreslås att kommunfullmäktige beslutar att 
ge ökat anslag till miljönämnden om 250 000 kronor årligen för 
avsättning till en miljöfond. Fondens medel skall användas till 
saneringsarbete i Sundsvallsbukten. Påverkansarbete inom 
kommunkoncernen föreslås också påbörjas, för att säkerställa att de 
ansvariga industrierna finansierar en skälig del av saneringsarbetet 
tillsammans med kommunen. 

Överläggning 
Alica Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil Kjellberg (M) och 
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00535-3 
• Motion (M) Miljöfond för Sundsvallsbukten 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 232  Motion (SD) Kartor över gifter i luft, vatten 
och mark 
 (KS-2019-00456-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion gällande publicering av 
länsstyrelsens kartor över förorenade och misstänkt förorenade 
områden, på kommunens hemsida.  
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta: Att 
publicera kartor över områden med förhöjda halter av giftiga ämnen i 
luft, vatten och mark på kommunens hemsida. 

Överläggning 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är att anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00456-2 
• Motion (SD) Kartor över gifter i luft, vatten och mark 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 233  Motion (L) om att professionalisera 
mentorskapet - för lärarna och elevernas skull 
 (KS-2018-00864-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 

Ärendet 
Alex Nilsson (L) och Stefan Falk (L) har för Liberalernas räkning 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige, om att professionalisera 
mentorskapet i kommunens skolor genom att öppna upp för andra 
yrkesgrupper än lärare att vara mentorer. Det här ärendet är ett svar 
på motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är att anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstatera att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00864-5 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 § 58 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-02-05 
• Motion (L) om att professionalisera mentorskapet - för lärarna 

och elevernas skull 
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Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 234  Motion (L) om att införa central rättning av 
nationella prov 
 (KS-2018-00865-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, samt 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda 
förutsättningar för införande av central rättning av nationella prov. 
 

Ärendet 
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) har via 
Liberalernas fullmäktigegrupp lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige, där de föreslår i huvudsak att grundskolorna i 
Sundsvalls kommun inför central rättning av nationella prov. Det här 
ärendet är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Sanna Jonsson (C) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00865-5 
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• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 § 59 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-01-31 
• Motion (L) om att införa central rättning av nationella prov 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 235  Motion (MP) om möjlighet att anlägga en 
egen skolträdgård 
 (KS-2018-00717-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion där de föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om att avsätta resurser, så att de 
förskolor och skolor som så önskar ska ges möjlighet att anlägga en 
skolträdgård. Det här ärendet är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 67 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00717-5 
• Intern remiss skolträdgårdar 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 § 96 
• Remiss -  att anlägga en egen skolträdgård 
• Motion (MP) om möjlighet att anlägga en egen skolträdgård 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-14 45 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 236  Motion (KD) angående införande av 
frivilligcentral i Sundsvalls kommun 
 (KS-2017-00814-11) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Hans Brynielsson (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående införande av Frivilligcentral i 
Sundsvalls kommun. Det här ärendet är ett svar på motionen.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Mats Hellhoff (SD) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Ordföranden godkänner att Alicja Kapicas (M) protokollsanteckning 
får lämnas. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Mats Hellhoff (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
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Moderaterna ställer sig positivt med en frivilligcentral för Sundsvalls 
kommun och således förstärka insatserna av frivilliga i samhället. 
Men med tanke på kommunens ekonomiska läge ser vi i dagsläget 
inget ekonomiskt underlag för att införa detta. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 68 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00814-11 
• Remissvar från pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet 
• Protokollsutdrag PLU 2018-12-18 §81 
• Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24 § 100 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Socialnämnden 2018-03-21 § 46 
• Motion (KD) angående införande av frivilligcentral i Sundsvalls 

kommun 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 237  Motion (KD) angående pris för bästa 
volontärinsats 
 (KS-2018-00897-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), Stefan Hill (KD) och 
Miriam Monsell (KD) har via Kristdemokraternas fullmäktigegrupp 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en årlig 
utmärkelse för bästa volontärinsats för barn och ungdomar upp till 18 
år.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till 
motionen.  
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD) 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. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 69 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-14 48 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00897-6 
• Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-27 § 19 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2019-01-21 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 § 57 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-02-05 
• Motion (KD) angående pris för bästa volontärinsats 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 238  Motion (KD) angående införande av 
byapeng 
 (KS-2018-00896-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja Strid (KD) har lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige om att införa en byapeng i 
Sundsvalls kommun. Det här ärendet är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag som är att anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag och dels bifall till 
motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) 
och Bertil Kjellberg (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-09-17 - § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00896-4  
• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-03-27 § 32 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2019-02-08 
• Motion (KD) angående införande av byapeng, 2018-11-26 
_ _ _ _ 
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§ 239  Motion (MP) om att ta fram en plan för hur 
Sundsvall ska bli fossilfritt till 2045 
 (KS-2018-00720-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat en motion angående framtagande av en plan 
för hur Sundsvall ska bli fossilfritt till 2045. Miljöpartiet föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 
 
- att kommunen tar fram en plan för hur Sundsvalls kommun, 
inklusive alla verksamheter som sker inom kommunens gränser, ska 
vara fossilfria 2045. 
 
- att planen ska innehålla konkreta delmål avseende mängden 
växthusgaser som får släppas ut vid olika tidpunkter (årtal). 
 
- att planen ska följas upp på ett sådant sätt att mängden växthusgaser 
som orsakas av medborgare, företag och organisationer i Sundsvall, 
beräknas och jämförs mot målen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-09-17 - § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00720-3 
• Miljöstrategiskt program 2020-2030 – remissversion april 2019 

(KS-2019-00358-4) 
• Utredningsuppdrag - Minskad klimatpåverkan april 2019 (KS-

2019-00358-4) 
• Motion (MP) om att ta fram en plan för hur Sundsvall ska bli 

fossilfritt till 2045, 2018-09-24 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-14 51 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 240  Motion (KD) angående Plastic Zero-arbete i 
Sundsvalls kommun 
 (KS-2019-00122-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
  

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår att Sundsvalls kommun, inom 
kommunkoncernen, startar ett projekt där man undersöker lokala 
avfallskällor och initierar ett projekt för att minska plastavfall inom 
de verksamheter som kommunen är huvudman.  
 
Förslag till beslut: Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige 
besluta att införa ett Plastic Zero-projekt i våra kommunala 
verksamheter. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag som är att anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag och dels bifall till 
motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-09-17 - § 66 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00122-3  
• Miljöstrategiskt program 2020-2030 – remissversion april 2019 

(KS-2019-00358-4) 
• Avfallsplan 2020-2030 - samrådsversion april 2019 (KS-2019-

00364-4) 
• Motion (KD) angående Plastic Zero-arbete i Sundsvalls kommun, 

2019-01-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 241  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 17 september 2019: 
 

 § 56 Igeltjärnstorpet, nybyggnation av 
gruppbostäder - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 57 Västermalms skola samt Videsgården, 
verksamhetsanpassning evakueringslokaler - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 58 Haga, nybyggnad 8-avdelningsförskola - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 60 UPPHANDLING - Måleriarbeten (UH-2018-
301) 

 § 62 Områdesplan för Indal-Liden 
 

• Personalutskottet den 17 september 2019: 
 

 § 24 Tillägg till direktiv och ramar för 
löneöversyn, Vårdförbundet 
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• Plan- och utvecklingsutskottet den 24 september 2019: 

 
 § 59 Remiss av SOU 2019:11 Biojet för flyget 

 
Yttranden: 

• KS-2019-00592 Yttrande angående upphävande av del av 
detaljplan Matfors 24, del av Vattjom 2:25 

• KS-2019-00751 Yttrande Tidig dialog inför beslut om 
planbesked för Sköle 1:30 m.fl. 

• KS-2019-00771 Yttrande om granskning gällande DP 
Njurunda, borttagning av gång- och cykeltunnel 

• KS-2019-00788 Yyttrande upphävande av detaljplaner för 
väg 562 

 
Delgivningskvitton: 

• KS-2019-00291 Ärende 2018-133 
• KS-2019-00532 Beslut 2018-1476, Himlabadet 
• KS-2019-00730 Skottsund 193 PCB-sanering av byggnad 
• KS-2019-00747 Solhaga 3 avhjälpandeåtgärd och grävarbeten 

 
Beslut om investeringar: 

• KS-2019-00699 Nivrenaskolan arbetsmiljöåtgärder - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 
Personalärenden: 

• KS-2019-00133-7 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin 
 

Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut 

1 2019-09-03 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2019-10-01 

2 2019-09-10 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2019-10-01 

3 2019-09-17 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2019-10-01 

4 2019-09-17 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2019-11-01 

5 2019-09-26 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2019-10-01 

 
Övriga delegationsbeslut: 

• KS-2019-00805 Delegation av beslutanderätt till inköpschef 
_ _ _ _ 
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§ 242  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll:  

 Protokoll Elnät 2019-05-23 
 Protokoll Elnät 2019-06-20 
 Protokoll konstituerande styrelsemöte Midlanda 

Flygplats AB 2019-06-12 
 Protokoll Länsstyrelsen vid tillsynsbesök hos 

överförmyndarnämnden 2018 
 Protokoll Midlanda Fastigheter AB 2019-09-09 
 Protokoll Midlanda Flygplats AB 2019-09-09 
 Protokoll Mitthem AB 2019-09-09 
 Protokoll Ostkustbanan AB 2019-09-13 
 Protokoll Samordningsforbundet i Sundsvall 2019-

08-30 
 Protokoll styrelsemöte SKFAB 2019-08-30 

_ _ _ _ 
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