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Tid
Ajourneringar
Plats

Kl. 14.00–16.00
Kl. 15.05–15.15, 15.30–15.35
Kommunstyrelsens sessionssal

Ledamöter

Närvarande 1

Peder Björk (S), ordförande
Bodil Hansson (S), v ordf
João Pinheiro (S)
Malin Larsson (S)
Anders Hedenius (S)
Åsa Ulander (S)
Christiane Rüdiger (V)
Linnéa Kjellman (C)
Hans Forsberg (C)
Jörgen Berglund (M)
Alicja Kapica (M)
Stefan Falk (L)
Maria Algotsson (MP)
Liza-Maria Norlin (KD)
Martin Klausen (SD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare

Närvarande¹

Tjänstgör paragraf

Niklas Säwén (S)
Lisa Lööf (S)
Leif Nilsson (S)
Jonas Väst (S)
Annika Kallin (S)
Jan-Olov Lampinen (S)
Hans Zetterkvist (V)
Isabelle Mixter (V)
Reinhold Hellgren (C)
Elin Nilsson (M)
Habib Effati (M)
Berivan Mohammed (L)
Angel Villaverde (MP)
Sören Ödmark (KD)
Johnny Skalin (SD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

26–49
26–49

1

Tjänstgörande ersättare

Tjänstgör paragraf

Niklas Säwén (S)
Lisa Lööf (S)

26–49
26–49

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

Stefan Söderlund
Örjan Folkesson
Ulf Bergsten
Ida Sundberg
Christofer Nilsson
Silvia Sandin Viberg
Anette Ståby

kommundirektör
ekonomidirektör
kommunjurist
kommunsekreterare
kommunsekreterare
socialdirektör
ekonomichef socialtjänsten

§ 27
§ 27

Protokollet omfattar §§ 26–49

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Ida Sundberg
Sekreterare

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2016-02-15

2016-02-17

2016-02-18

Anslaget tas ned tidigast

Överklagandetid

2016-03-18

2016-02-18 – 2016-03-10

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

Koncernstabens kansli

Justerandes signatur
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Justering
Till justerare utses Alicja Kapica med Martin Klausen som ersättare.
____
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Dagordning
Det noteras att ärendet ”Val till kommunstyrelsens utskott m.m.”
läggs till sist på dagordningen.
____
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§ 26 Aktuellt från koncernstaben
(KS-2016-00005)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Bakgrund
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges kommundirektören
möjlighet att informera styrelsen om aktuella frågor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande
punkter:
•
•
•

Framtagandet av ett nytt utbildningsprogram för RIKARE –
Sundsvalls kommuns hållbara tillväxtstrategi, vilket kommer att
presenteras på Stora Chefsdagen
Sundsvalls kommuns fortsatta arbete med flyktingmottagandet,
kommunens tillhandahållande av evakueringsplatser och
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
Aktuella händelser inom följande förvaltningars verksamheter:
barn- och utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt
stadsbyggnadskontoret

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-15

7

§ 27 Redovisning av socialnämndens
ekonomiska situation
(KS-2015-00070)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober
2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband
med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills
vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet
och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens
ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits.
Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets
sammanträde den 29 oktober 2013 till att redovisningen från
socialnämndens ordförande enbart ska ske vid varje sammanträde
med kommunstyrelsen.
____
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§ 28 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2016-00014)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att
informera om aktuella händelser inom politiken.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden om följande
punkter:
•

Sverigeförhandlingen och dess uppdrag att pröva
förutsättningarna för en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige

•

Ärenden på dagordingen inför Regionalt Samverkansråd den
18 februari 2016

____
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§ 29 Val av ledamöter till Kommunala
Pensionärsrådet
(KS-2016-00118)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Bodil Hanssons (S) avsägelse som ordförande i
Kommunala Pensionärsrådet,
att bevilja Linnéa Kjellmans (C) avsägelse som ersättare i
Kommunala Pensionärsrådet,
att utse Jonas Väst (S) till ny ordförande till Kommunala
Pensionärsrådet till och med 31 december 2018,
att utse följande ordinarie ledamöter och ersättare till Kommunala
Pensionärsrådet till och med 31 december 2018:
Ledamöter
Bodil Hansson (S), ledamot
Linnea Kjellman (C), ledamot
Ersättare
Christiane Rüdiger (V), ersättare
Leif Nilsson (S), ersättare
Åsa Ulander (S), ersättare
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28, § 278 att flytta
kommunala Pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till
kommunstyrelsen. I samband med detta fastställdes KPR:s
arbetsordning, där det framgår att rådet ska bestå av bland annat fyra
ledamöter och fyra ersättare från kommunstyrelsen. Tidigare har två
av dessa valts av socialnämnden, vilket innebär att kommunstyrelsen
har att utse två extra ledamöter och två ersättare.
Överväganden
Niklas Säwén (S) föreslår att följande ledamöter och ersättare ska
utses till Kommunala Pensionärsrådet:
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Ledamöter
Jonas Väst (S), ordförande
Bodil Hansson (S), ledamot
Linnea Kjellman (C), ledamot
Ersättare
Christiane Rüdiger (V), ersättare
Leif Nilsson (S), ersättare
Åsa Ulander (S), ersättare
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2016-01-26
____
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§ 30 Val av ledamöter till Hållbarhetsrådet i
Västernorrland
(KS-2016-00128)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Kjell Bergkvist (C) till ledamot i Hållbarhetsrådet i
Västernorrland.
Ärendet
Kommunförbundet Västernorrland styrelse beslutade 2015-12-10, §
106 att skapa en politisk grupp för regionala hållbarhetsfrågor.
Kommunerna i länet ska utse en ledamot från majoriteten och en
ledamot från oppositionen som ska delta i Hållbarhetsrådet.
Överväganden
Niklas Säwén (S) föreslår att Kjell Bergkvist (C) utses till ledamot i
Hållbarhetsrådet i Västernorrland.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir
också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2016-01-28
• Kommunförbundet Västernorrlands styrelseprotokoll,
2015-12-10 § 106
____
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§ 31 Val av ledamot till styrgrupp för ”Samordnad
planering 3, Ådalsbanan Sundsvall–Härnösand”
(KS-2015-00880-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Bodil Hansson (S) till ledamot i styrgruppen för ”Samordnad
planering 3, Sundsvall–Härnösand”.
Ärendet
Ärendet handlar om att välja styrgruppsledamot från Sundsvalls
kommun för Samordnad planering 3, Sundsvall-Härnösand. Projektet
drivs av Trafikverket och finansieras av länsstyrelsen i
Västernorrland via den regionala transportplanen. Deltagande parter i
projektet är de tre berörda kommunerna, länsstyrelsen, landstinget
Västernorrland samt Trafikverket.
Trafikverket ber också om ett beslut att delta i projektet, som i
praktiken startats upp i början av 2015. Sundsvalls kommun har
redan tagit ett sådant beslut i samband med beslut om styrgrupp för
”Samordnad planering 2, Gävle-Sundsvall”, se kommunstyrelsens
beslut 2015-03-16 § 197 (KS-2015-00095).
Överläggning
Niklas Säwén (S) föreslår att Bodil Hansson (S) utses till ledamot i
styrgruppen för ”Samordnad planering 3, Sundsvall–Härnösand”.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00880-2
• Trafikverkets PM, 2015-11-24
____
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§ 32 Miljöprövningsdelegationens begäran om
prövning av tillstyrkan för Stockåsbodarna,
vindkraftspark i Sundsvalls och Ånge kommun
(KS-2015-00455-5)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den
14 mars 2016.
Ärendet
Miljöprövningsdelegationen får enligt 16 kap. 4§ miljöbalken endast
ge tillstånd till en anläggning för vindkraft om kommunfullmäktige i
den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det.
Sundsvalls kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten i
tillstyrkansärenden om vindkraft till kommunstyrelsen.
Miljöprövningsdelegationen har i maj 2015 begärt kommunens
ställningstagande av en vindkraftsutbyggnad i ett område som av den
sökande kallas Stockåsbodarna. Därefter har kompletteringar skett av
handlingar i ärendet fram till november 2015.
Vindkraftanläggningen omfattar områden i såväl Ånge som
Sundsvalls kommuner. Platsen Stockåsbodarna ligger i Ånge
kommun. Den sökande har under processens gång valt att minska
antalet verk från totalt 54 till 35. Av dessa ligger 10 i Ånge kommun
och 25 i Sundsvalls kommun.
Detta ärende handlar om kommunens ställningstagande vad gäller om
kommunen avser tillstyrka vindkraftsutbyggnad i området. Om
kommunen tillstyrker kommer miljöprövningsdelegationen att pröva
de föreslagna verkens placering i ett miljöbalksärende. Där är det
kommunens miljönämnd som är remissinstans. Miljönämnden har
även som myndighet tillsynsansvar under byggskede och senare vad
gäller hur villkoren för anläggningen uppfylls.
Vindkraftanläggning med två eller fler vindkraftverk högre än 150
meter, eller sju eller fler verk högre än 120 meter skall
tillståndsprövas enligt miljöbalken. Det behövs ingen planläggning.
Men för att säkerställa ett kommunalt inflytande över användning av
mark och vatten i kommunen skall kommunen ta ställning till om
vindkraftsanläggningen kan tillstyrkas helt eller delvis innan
miljöprövningsdelegationen kan fatta beslut.
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Överläggning
Niklas Säwén (S) föreslår att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 14 mars.
Stefan Falk (L), Maria Algotsson (MP) och Martin Klausen (SD)
yrkar bifall till Niklas Säwéns (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir
också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 2,
separat utskickat
• Koncernstabens skrivelse, 2015-12-13, kompletterad 2016-01-20,
separat utskickat
• Bilaga 1 – Utdrag ur ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls
kommun”, antagen av fullmäktige 2012-04-16 § 98, separat
utskickat
• Bilaga 2 – Sammanställning av byggnadsbeteckningar, separat
utskickat
• Bilaga 3 – Karta över områden för vindkraft, 2015-11-29, separat
utskickat
• Bilaga 4 – Animering av Fanbyn, separat utskickat
• Bilaga 5 – Animering av Stor-Hullsjön, separat utskickat
• Bilaga 6 – Byggnadsbeskrivningar, separat utskickat
• Bilaga 7 – Intyg byggnader 2015-05-29, separat utskickat
• Bilaga 8 – Karta över beräknad ljudnivå 35, 40 och 50 decibel
(dBA) (v126) samt tabell, separat utskickat
• Bilaga 9 – Karta över beräknat antal timmar skugga per år (v126),
separat utskickat
• Bilaga 10 – Karta över antal minuter skugga per dag (v126),
separat utskickat
• Bilaga 11 – Koncernstabens register över handlingar, separat
utskickat
____
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§ 33 Avtal om parkeringsköp vid
bostadsbyggande inom exploateringsområde
Norra kajen och Södra kajen
(KS-2015-00441-5)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att behovet av bostadsparkeringar ska, om behov finns, ordnas inom
de centrala exploateringsområdena Norra kajen, Inre hamnen och
Södra kajen genom uppförande av tre parkeringsanläggningar enligt
bifogad översiktskarta.
Ärendet
Att besluta om en huvudstrategi hur parkeringsbehovet kan lösas
inom exploateringsområdet Norra kajen och den inledande delen av
Södra kajen.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar i första att ärendet återremitteras i väntan
på behandlingen av parkeringsstrategin. I andra hand yrkar han
avslag på ärendet.
Martin Klausen(SD), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till Jörgen Berglunds (M) förslag.
Ordföranden yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till plan- och utvecklingsutskottets förslag och dels Jörgen Berglund
(M) med fleras förslag om återremiss i första hand och avslag på
ärendet i andra hand.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till plan- och utvecklingsutskottets förslag och dels avslag på ärendet.
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Justerandes signatur
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Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria
Norlin (KD), Maria Algotsson (MP) och Martin Klausen (SD)
reservererar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 3
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00441-5
• Parkeringsdisposition Norra Kajen m.fl.
____
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§ 34 Förslag till köpeavtal avseende område av
Linjearbetaren 1 med Senior Competence Group i
Sverige AB
(KS-2016-00077-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna stadsbyggnadsnämndens förslag till köpeavtal avseende
område av Linjearbetaren 1 mellan Senior Competence i Sverige AB
och Sundsvalls kommun, samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan
Senior Competence Group i Sverige AB och Sundsvalls kommun
avseende område av fastigheten Linjearbetaren 1, Bosvedjan
Sundsvall. Köparen avser att bygga bostäder på fastigheten i form av
hyresrätter i två stycken flerbostadshus.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 4
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00077-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-12-16 § 183
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-11-24
• Förslag till köpeavtal
• Karta över fastigheten
____
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§ 35 Ny taxa för kopior av allmänna handlingar i
Sundsvalls kommun
(KS-2015-00815-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva ”Taxa för kopior av allmänna handlingar 2011” daterad
2010-12-22,
att fastställa ”Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna
handlingar” enligt koncernstabens förslag daterad 2015-12-22,
att ”Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar”
daterad 2015-12-22 börjar gälla från 2016-03-07.
Ärendet
Kommunens nuvarande taxa för sådana kopior ändrades senast
2010genom en indexering och bygger på taxan som fastställdes 1990.
Taxan behöver därför nu göras om i sin helhet för att bättre motsvara
hur kommunen förvarar och kopierar handlingar idag. Justeringar i
avgiftsnivåer behöver också göras utifrån att inköpspriser ändrats.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 10
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00815-3
• Bilaga 1 – Koncernstabens PM ”Grundläggande regler om
allmänna handlingar och avgifter för kopior av allmänna
handlingar – en översikt”, 2015-12-22
• Förslag till ”Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna
handlingar” 2015-12-22
• Nu gällande taxa, 2010-12-22
____
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§ 36 Revidering av taxa för ansöknings- och
tillsynsavgifter enligt alkohollagen
(KS-2015-00875-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagna höjningar av avgifter enligt alkohollagen
och tobakslagen.
Ärendet
Socialnämnden i Sundsvalls kommun beslutade 2015-11-18 (ärende
SN-2015-00268, §217) att föreslå kommunfullmäktige besluta att
ändra i taxorna för avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
Överläggning och beslutsgång
Malin Larsson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag.
Jörgen Berglund (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för
att beredas om i samband med att ”Motion (M) om en stärkt och
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds. I andra hand
yrkar han avslag på ärendet.
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till Jörgen
Berglunds (M) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
Malin Larssons (S) förslag om bifall till koncernstabens förslag och
dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag om att ärendet i första
hand återremitteras och i andra hand avslag på ärendet.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till koncernstabens förslag och dels avslag på ärendet. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt koncernstabens förslag.
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Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och LizaMaria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 9
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00875-2
____
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§ 37 Kungsnäs ridcenter, förstudie och
projektering av energieffektiviseringsåtgärder medel ur investeringsbudgeten för
förvaltningsfastigheter.
(KS-2015-00858-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Björn Storgärd
projektchef vid koncernstaben, service och teknik.
Ärendet
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte
att genomföra energieffektiviseringsåtgärder i ridanläggningen vid
Kungsnäs ridcenter. De åtgärder som är planerade i detta skede är
genomförande av förstudie för att utarbeta lönsamma energiåtgärder,
genomförande av detaljprojektering och förberedelse för upphandling
av energieffektiviseringsåtgärder.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-01-19 § 5
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00858-1
____
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§ 38 Ansökan om internlån för inköp av
inventarier till Sundsvalls Mat & Måltider
(KS-2015-00942-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ansöka om ett internlån på 1,5 mnkr för finansiering av inköp av
inventarier till koncernstaben, service och teknik.
Ärendet
Koncernstaben, service och teknik föreslår att kommunstyrelsen
ansöker om internlån på 1,5 mnkr i internbanken för inköp av
inventarier till koncernstaben, service och teknik, och dess
verksamhet ”Sundsvalls Mat och Måltider”.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-01-19 § 6
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00942-1
• Underlag till ansökan om internlån för inköp av inventarier
____
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§ 39 Genomförande av projekt "Marknadsplats
Sundsvall – Investeringar i bygg- och
fastighetsbranschen"
(KS-2015-00484-5)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra projektet
”Marknadsplats Sundsvall – Investeringar i bygg- och
fastighetsbranschen”,
att notera informationen om projektets direktiv,
att projektet genomförs inom berörda nämnders och bolags ordinarie
verksamhetsram, samt
att anta projektets effektmål:
”Sundsvall är år 2021 en självklar ort för investeringar och
nyetableringar inom bygg- och fastighetsbranschen i Norrland. I och
med detta är befolkningen mer än 100 000 invånare. Alla som
behöver en bostad har tillgång till det då flera nya bostadsaktörer
etablerat sig i kommunen. Nya etableringar har skett inom
byggbranschen, både bland konsulter och entreprenörer.
Kommunkoncernens investeringsplan är stabil och balans
råder mellan uppdrag och resurser”.
Ärendet
Att besluta om genomförande av projektet ”Marknadsplats Sundsvall
- Investeringar i bygg- och fastighetsbranschen” samt beslut om
finansiering och effektmål.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 4
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00484-5
• Fastställt projektdirektiv för ”Marknadsplats Sundsvall –
Investeringar i bygg- och fastighetsbranschen”, 2016-01-08
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-15

24

§ 40 Medlemsavgift NTF från och med 2016
(KS-2015-00920-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Sundsvalls kommun från och med verksamhetsåret 2016 ska
betala medlemsavgift till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens
främjande (NTF) Västernorrland om 0,50 kronor per invånare i
Sundsvalls kommun och år, samt
att medlemsavgiften ska belasta kommunstyrelsens anslag för
medlemsavgifter.
Ärendet
Sundsvalls kommun är medlem i Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) Västernorrland. Sedan 2014 har
Sundsvalls kommun betalat medlemsavgift motsvarande 0,50 kronor
per invånare i Sundsvalls kommun och år. För 2014 och 2015 har
kommunstyrelsen fattat särskilda beslut om medlemsavgiften. Detta
ärende handlar om att Sundsvalls kommun från och med
verksamhetsåret 2016 och tillsvidare ska betala medlemsavgift till
NTF Västernorrland.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet och istället bifall till
följande:
att Sundsvalls kommun avvecklar sitt medlemskap i NTF
Västernorrland.
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag.
Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till koncernstabens förslag och dels Jörgen Berglunds (M) förslag till
ny att-sats. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt koncernstabens förslag.
Reservation
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot
beslutet.
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 7
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00920-2
• Faktura från NTF Västernorrland, 2015-12-03
____
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§ 41 Uppföljning av Klimatanpassa Sundsvall kommunstyrelsens remissvar
(KS-2015-00868-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-07, som
svar på remissen angående uppföljning av projektet Klimatanpassa
Sundvall.
Ärendet
Koncernstaben har under 2015 gjort en uppföljning av hur långt vi
kommit i arbetet med klimatanpassningsåtgärder sedan projektet
Klimatanpassa Sundsvall avslutades 2011. I uppföljningen redovisas
även slutsatser och förslag på prioriterade områden inklusive
åtgärdsförslag. Inför att uppföljningen ska behandlas i
kommunstyrelsen har den skickats på remiss till berörda nämnder
och bolag. Kommunstyrelsen är en av remissinstanserna.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-01-19 § 7
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00868-2
• Missiv för remiss av uppföljning av projektet Klimatanpassa
Sundsvall inklusive åtgärdsförslag, 2015-11-18
• Uppföljning av Klimatanpassa Sundsvall, 2015-11-18
____
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§ 42 Sanering av förorenad industrimark – svar
på revisionsrapport
(KS-2015-00907-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till kommunens revisorer överlämna koncernstabens
tjänsteskrivelse 2015-12-21 som svar på revisionsrapport ”Sanering
av förorenad industrimark”,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur stadsvisionen
löpande ska följas upp, utvärderas och redovisas för
kommunfullmäktige.
Ärendet
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning
med rubriken ”Sanering av förorenad industrimark”. Granskningen
har utmynnat i en revisionsrapport. Revisorerna vill ha
kommunstyrelsens synpunkter på hur kommunstyrelsen prövar hur
stadsvisionen löpande ska följas upp, utvärderas och redovisas för
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 3
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00907-2
• Kommunrevisorernas skrivelse, 2015-11-20
• PriceWaterhouseCoopers rapport, 2015-11
____
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§ 43 Ändring i överenskommelse med
Migrationsverket gällande ensamkommande barn
och ungdomar
(KS-2016-00036-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera överenskommelsen med Migrationsverket om
mottagandet av ensamkommande barn till att omfatta 200 asylplatser
och därvid följande antal boendeplatser för ensamkommande barn i
åldrarna 14-17 år,
att socialnämnden ansvarar för dialogen med Länsstyrelsen i
Västernorrland inför tecknandet av överenskommelsen,
att delegera till socialnämnden att besluta om framtida ändringar i
överenskommelsen med Migrationsverket avseende att öka antalet
asylplatser med högst 75 stycken och minska antalet asylplatser med
högst 75 stycken, och göra de ändringar av antalet boendeplatser som
följer av detta,
att genomförda förändringar anmäls till kommunfullmäktige enligt
gängse bestämmelser kring hanteringen av delegationsbeslut,
att socialnämnden bedömer i vilken omfattning som dialog ska föras
med berörda nämnder om ändringar av överenskommelsen, utifrån
omfattningen av de ändringar som nämnden överväger besluta om,
samt
att socialnämnden ska informera samtliga berörda nämnder om
beslutade ändringar av överenskommelsen.
Ärendet
Ärendet är ett förslag om att Sundsvalls kommun ska ändra
överenskommelsen med Migrationsverket om antal platser
kommunen ska tillhandahålla för ensamkommande barn. I ärendet
föreslås också att kommunfullmäktige ger socialnämnden att inom ett
begränsat intervall besluta om att göra förändringar i
överenskommelsen.
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Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet.
Niklas Säwén (S) och Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till plan- och
utvecklingsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
Niklas Säwéns (S) förslag om bifall till plan- och
utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag
om avslag på ärendet. Han ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 5
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00036-2
• Brev från Länsstyrelsen Västernorrland om fördelningstal,
2015-11-17
• Socialnämndens protokoll, 2015-12-16 § 247
• Socialtjänstens skrivelse, 2015-12-12
____
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§ 44 Ansvaret för evakueringsboendena som
tillhandahålls av kommunen för asylsökande
(KS-2016-00076-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen ansvarar för evakueringsboendena som
kommunen tillhandahåller för Migrationsverkets räkning, utom för
personalfrågorna, samt
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI) ansvarar för boendenas bemanning och övriga
personalfrågor.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att delegera beslutanderätt till kommundirektör för alla nödvändiga
åtgärder för att starta, driva och avveckla evakueringsboenden, enligt
koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11, under
förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att placera
ansvaret för evakueringsboenden under kommunstyrelsen. Ersättare
för kommundirektör är koncernstabschef, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att regelbundet återrapportera till
finans- och näringslivsutskottet om vilka åtgärder som vidtagits.
Ärendet
Ärendet är ett förslag om att kommunfullmäktige formellt ska tilldela
kommunstyrelsen uppgiften att ansvara för de evakueringsboenden
för asylsökande som kommunen tillhandahåller för Migrationsverkets
räkning. Ärendet är också ett förslag om att kommunstyrelsen ska ge
kommundirektören beslutanderätt kring frågorna som rör
evakueringsboendena. Detta förutom frågor som rör personal, där
koncernstaben föreslår att Navi ska hantera dessa frågor.
Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet.
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag samt till
följande att-sats:
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att ge kommundirektören i uppdrag att regelbundet återrapportera
till finans- och näringslivsutskottet om vilka åtgärder som vidtagits.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
Jörgen Berglunds (M) förslag om bifall till koncernstabens förslag
samt en tilläggsatt-sats och dels Martin Klausens (SD) förslag om
avslag på ärendet. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Jörgen Berglunds (M) förslag.
Reservation
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 6
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00076-1
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-15

32

§ 45 Motion (FP) om att inrätta medborgarservice
(KS-2015-00494-5)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Ärendet
Maria Lilja (L) och Stefan Falk (L) föreslår i en motion daterad
2015-05-25 att kommunfullmäktige ska besluta att ”utreda
möjligheten att införa drop in-service för nyanlända”, och att ”drop
in-service införs i det fall utredningen rekommenderar detta”.
Ärendet är ett förslag till beslut på motionen.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till koncernstabens förslag om bifall till
motionen.
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på motionen.
Maria Algotsson (MP), Niklas Säwén (S) och Christiane Rüdiger (V)
yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Maria
Algotsson (MP) med fleras förslag om bifall till plan- och
utvecklingsutskottets beslut, dels Stefan Falks (L) förslag om bifall
till koncernstabens förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag om
avslag på motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Algotsson (MP) med fleras
förslag.
Deltagande
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att de
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och
därmed inte deltar i dagens beslut.
Reservation
Stefan Falk (L) och Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 7
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00494-5
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll, 2015-11-04 § 77
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integrations skrivelse, 2015-10-12
• Motion (FP) om att inrätta medborgarservice, daterad 2015-05-21
____
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§ 46 Motion (FP) angående försöksverksamhet
med betyg från årskurs 4
(KS-2015-00223-5)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Folkpartiet har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att
kommunfullmäktige beslutar dels att Sundsvalls kommun aktivt ska
stödja de kommunala skolor som önskar delta i försöksverksamhet
med betyg från årskurs 4, dels att barn- och utbildningsförvaltningen
skall kordinera detta stöd och sammanställandet av intresseanmälan.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. Vidare önskar han få lämna
en protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner.
Martin Klausen (SD), Liza-Maria Norlin (KD) och Jörgen Berglund
(M) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) och Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till planoch utvecklingsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
Niklas Säwén (S) och Maria Algotssons (MP) förslag om bifall till
plan- och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falks (L) med
fleras förslag om bifall till motionen. Han ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas
Säwén (S) och Maria Algotssons (MP) förslag.
Reservation
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), Jörgen Berglund (M),
Alicja Kapica (M) och Martin Klausen (SD) reserverar sig mot
beslutet.
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Protokollsanteckning
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi reserverar oss mot beslutet att avslå motionen eftersom vi tycker
det är viktigt att öka skolornas självbestämmande och flytta ut
makten över den pedagogiska verksamheten så nära personal och
elever som möjligt. Att en överväldigande majoritet säger nej till att
delta i försöksverksamheten är inte samma sak som att alla gör det
och därför tycker vi att nämnden ska uppmuntra och stödja de
enheter som faktiskt vill delta i försöket med betyg i årskurs 4.”
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-01-26 § 8
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00223-5
• Barn och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-21, § 96
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2015-03-23
• Motion (FP) angående försöksverksamhet med betyg från årskurs
4, inkommen 2015-02-23
____
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§ 47 Val till kommunstyrelsens utskott m.m.
(KS-2016-00173)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning att kommunfullmäktige utser Ina Lindström
Skandevall (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen också att utse
henne till följande platser:
•
•
•

ordinarie ledamot i plan- och utvecklingsutskottet fram till det
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång
ersättare i finans- och näringslivsutskottet fram till det
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång
ordinarie ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) till
och med 31 december 2018

Ärendet
Liberalernas (L) ersättare i kommunstyrelsen har avsagt sig sina
politiska uppdrag. Till följd av det är följande platser också vakanta:
•
•
•

ordinarie ledamot i kommunstyrelsens plan- och
utvecklingsutskott
ersättare i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
ordinarie ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Kommunfullmäktige ska 2016-02-29 utse en ny ersättare till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i sin tur utse en
representant till de vakanta platserna ovan. Kommunstyrelsen
föreslås vid dagens sammanträde att, under förutsättning att
kommunfullmäktige 2016-02-29 beslutar att utse den av Liberalerna
(L) föreslagna ersättaren till kommunstyrelsen, besluta att utse
samma representant till de vakanta platserna i kommunstyrelsens
plan- och utvecklingsutskott, kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott och Kommunala Pensionärsrådet (KPR).
Överläggning
Stefan Falk (L) föreslår att Ina Lindström Skandevall (L), under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 2016-02-29 att utse
henne till ersättare i kommunstyrelsen, ska utses till:
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Ordinarie ledamot i plan- och utvecklingsutskottet fram till
det sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång
Ersättare i finans- och näringslivsutskottet fram till det
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång
Ordinarie ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) till
och med 31 december 2018

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Stefan Falks (L) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
____
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§ 48 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegationsbeslut

Justerandes signatur

•

Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:
o Finans- och näringslivsutskottet den 26 januari 2016 §§ 2,
6, 7.
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 19 januari 2016 §§
2–4, 8.•

•

Delegationsbeslut – Österdälje 107, Österdälje 3:1, ombyggnad
för socialtjänsten, investeringsmedel för
verksamhetsanpassningar,

•

Delegationsbeslut – LV5 Estonte, Bataljonsvägen 3,
Ensamkommande flyktingbarn, Luftvärnet 2, ombyggnad för
socialtjänsten, investeringsmedel för verksamhetsanpassningar,

•

Delegationsbeslut – Nebulosavägen 18 Estonte,
Ensamkommande flyktingbarn, Birsta 6:11, ombyggnad för
socialtjänsten, investeringsmedel för verksamhetsanpassningar,

•

Delegationsbeslut – Kärnhuset, Sundsvalls Hem för föräldrar och
barn, objekt 12552, ombyggnad för socialtjänsten,
investeringsmedel för verksamhetsanpassningar,
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•

Delegationsbeslut – Svartviks kyrkstuga, ombyggnad för FAVI,
investeringsmedel för verksamhetsanpassningar,

•

Delegationsbeslut – Beslut om yttrande angående antagande av
hemvärnsmän,

•

Delegationsbeslut – StädService nya tvättstuga – återköp av
maskiner från SKIFU,

•

Delegationsbeslut – Kommunstyrelsens teman 2016,

•

Delegationsbeslut – Antagande av yttrande i Högsta
Förvaltningsdomstolens mål nr 180-15 om laglighetsprövning av
kommunfullmäktige i Sundsvalls beslut den 30 september 2013 §
186

____

Justerandes signatur
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§ 49 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
Styrelseprotokoll:
• Näringslivsbolaget AB 2015-12-17 §§ 46–56
• Näringslivsbolaget AB 2016-01-21 §§ 1–7
• Mitthem AB 2015-12-07 §§ 56–64
• Mitthem AB 2015-12-08 §§ 65–72
• Sundsvall Vatten AB 2015-11-05 §§ 45–57
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

