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Tid
Ajournering
Plats

Kl 14.00–15.45
Kl 14.55–15.15
Kommunstyrelsens sessionssal

Ledamöter

Närvarande1

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X, §§ 1–14
X
X
X
X
X

Ersättare

Närvarande¹

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

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

1

Tjänstgörande ersättare

Tjänstgör paragraf

Berivan Mohammed (FP) §§ 15–22

Tjänstgör paragraf

§§ 15–22

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

Stefan Söderlund
Maud Wiklander
Ida Sundberg
Christofer Nilsson
Eva-Lisa Järvinen
Mats-Johan Adner
Torbjörn Stark

Ordförandens signatur

Närvarande paragraf

kommundirektör
controller
kommunsekreterare
kommunsekreterare
bolagsjurist
socialnämndens ordförande
socialdirektör
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Protokollet omfattar §§ 1–22

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Ida Sundberg
Sekreterare

Jörgen Berglund
Justerare

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2014-11-10

2014-11-11

2014-11-12

Anslaget tas ned tidigast

Överklagandetid

2014-12-10

2014-11-12 – 2014-12-03

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

Koncernstabens kansli
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Dagordning
Det noteras att följande ärenden på ärendelistan utgår:
 6 ”Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Pensionärsrådet
(KPR) för perioden 1 januari 2015 – 31 december 2018”,
 7 ”Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Handikapprådet
(KHR) för perioden 1 januari 2015 – 31 december 2018”,
 8 ”Val av ledamöter till Folkhälsorådet för perioden 1 januari 2015
– 31 december 2018”,
 9 ”Val av ledamöter och ersättare till Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond för perioden 1 januari 2015 – 31
december 2018”,
 10 ”Val av ledamöter till Förhandlingsdelegationen för perioden 1
januari 2015 – 31 december 2018”,
 11 ”Val av ledamot till valberedningen för Ideella föreningen
Åkroken, 2015 fram till ordinarie föreningsstämma 2019”.
Vidare noteras det att följande ärenden läggs till på dagordningen:
 ”Kommunstyrelsens ordförande informerar”
 ”Återkallande av beslut ’Fler utförare inom särskilda boenden’”
––––
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Justering
Till justerare utses Jörgen Berglund med Alicja Kapica som ersättare.
––––
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KS-2014-00005

§1

Aktuellt från koncernstaben

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 aktuella
händelser i Sundsvalls kommun.
––––
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KS-2013-00021

§2

Redovisning av socialnämndens ekonomiska
situation

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
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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KS-2014-00848

§3

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera informationen.

Överläggning
Ordföranden föreslår att en ny återkommande informationspunkt
”Kommunstyrelsens ordförande informerar” lägga till på ärendelistan
för kommunstyrelsens sammanträden. Under den här punkten får
kommunstyrelsens ledamöter chansen att informera om aktuella
händelser inom politiken.
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden om senaste mötet
med ledningsgruppen för SÖT-projektet (Sundsvall-ÖstersundTrondheim) där ett fortsatt fördjupat samarbete mellan kommunerna
diskuterades.
––––
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KS-2014-00603

§4

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens
finans- och näringslivsutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då
val av utskott förrättas nästa gång;
Ledamöter
Peder Björk (S)
Malin Larsson (S)
Hans Zetterkvist (V)
Reinhold Hellgren (C)
Jörgen Berglund (M)
Stefan Falk (FP)
Vakant (X)
Ersättare
João Pinheiro (S)
Åsa Ulander (S)
Anders Hedenius (S)
Jonas Väst (S)
Elin Nilsson (M)
Berivan Mohammed (FP)
Vakant (X)

Ordförandens signatur

att

utse Peder Björk (S) till ordförande i kommunstyrelsens finansoch näringslivsutskott för perioden från och med detta sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då val av
utskott förrättas nästa gång,

att

utse Malin Larsson (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens
finans- och näringslivsutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då
val av utskott förrättas nästa gång.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2014-11-10

10

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsens finansutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då val av
utskott förrättas nästa gång,
Överläggning och beslutsgång
Respektive partis gruppledare nominerar kandidater till uppdragen som
ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande.
Jörgen Berglund (M) önskar få lämna en protokollsanteckning vilket
ordföranden godkänner.
Protokollsanteckning
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Majoriteten har i valet av ledamöter till finans- och näringslivsutskottet valt en person som inte av kommunfullmäktige är vald som
ledamot av kommunstyrelsen. Detta är inte tillåtet av kommunallagen
kap6 § 22. Ansvaret för beslutet åligger därför majoriteten,
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.”
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2014-11-10

11

KS-2014-00604

§5

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens
plan- och utvecklingsutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då
val av utskott förrättas nästa gång;
Ledamöter
Bodil Hansson (S)
Niklas Säwén (S)
Isabell Mixter (V)
Linnéa Kjellman (C)
Habib Effati (M)
Berivan Mohammed (FP)
Vakant (X)
Ersättare
Anders Hedenius (S)
Lisa Lööf (S)
Leif Nilsson (S)
Annika Kallin (S)
Alicja Kapica (M)
Sören Ödmark (KD)
Vakant (X)

Ordförandens signatur

att

utse Bodil Hansson (S) till ordförande i kommunstyrelsens planoch utvecklingsutskott för perioden från och med detta sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då val av
utskott förrättas nästa gång,

att

utse Niklas Säwén (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens
plan- och utvecklingsutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då
val av utskott förrättas nästa gång.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2014-11-10

12

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott för perioden från och
med detta sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde
då val av utskott förrättas nästa gång.
Överläggning och beslutsgång
Respektive partis gruppledare nominerar kandidater till uppdragen som
ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande.
––––
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KS-2014-00605

§6

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då
val av utskott förrättas nästa gång;
Ledamöter
Åsa Ulander (S)
Leif Nilsson (S)
Hans Zetterkvist (V)
Hans Forsberg (C)
Alicja Kapica (M)
Liza-Maria Norlin (KD)
Vakant (X)
Ersättare
Jan-Olof Lampinen (S)
Annika Kallin (S)
Jonas Väst (S)
Lisa Lööf (S)
Habib Effati (M)
Stefan Falk (FP)
Vakant (X)

Ordförandens signatur

att

utse Hans Forsberg (C) till ordförande i kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då
val av utskott förrättas nästa gång,

att

utse Åsa Ulander (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott för perioden från och med detta
sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då
val av utskott förrättas nästa gång.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott för perioden från
och med detta sammanträde, den 10 november 2014, intill det sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång.
Överläggning och beslutsgång
Respektive partis gruppledare nominerar kandidater till uppdragen som
ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande.
––––
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KS-2014-00858

§7

Val av representanter till Region Gävleborgs
delprojekt inom Den Attraktiva Regionen
(DAR)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Bodil Hansson (S) till representant från majoriteten som
politisk representation för Sundsvalls kommun, och

att

utse Gunilla Molin (M) till representant från oppositionen som
politisk representation för Sundsvalls kommun.

Bakgrund
Sundsvalls kommun medverkar med tid i ett projekt som avser regional
utveckling, där politiska företrädare ingår i en styrgrupp i Region
Gävleborgs fallstudie; projekt Hudiksvalls FA-region (funktionell
arbetsmarknadsregion).
Region Gävleborg ingår med denna fallstudie i ett nationellt samverkansprojekt tillsammans med Trafikverket, Boverket, Sveriges
kommuner och landsting (SKL), Region Skåne, Regionförbundet
Kalmar län, Södra Småland, Regionförbundet ÖSTSAM samt
Länsstyrelsen i Västmanlands län. l samtliga regioner/län finns
delprojekt/fallstudie. Projektet pågår till och med 2016.
Kommunstyrelsen har att utse en representant från majoriteten och en
representant från oppositionen som politisk representation för
Sundsvalls kommun.
Överläggning och beslutsgång
Nomineringar har inkommit till de vakanta uppdragen.
––––
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KS-2014-00728

§8

Kommunal skattesats från 2015

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa den kommunala skattesatsen för år 2015 till 22:59
kronor per skattekrona.

Bakgrund
Enligt kommunallagen KL 8 kap 9 §, ska kommunfullmäktige fastställa
skattesatsen för följande år innan november månads utgång. Detta
brukar ske i samband med att Mål och resursplanen (MRP) för
kommande fyra år tas. Tidsplanen för beslutet om MRP 2015-2018 har
senarelagts och därför måste skattesatsen fastställas i särskilt beslut.
Koncernstaben föreslår, utifrån de tre förslag som de politiska partierna
inlämnat i juni/juli 2014, att skattesatsen för 2015 ska fastställas till
22:59 kronor per skattekrona.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-10-21, § 142
 Koncernstabens skrivelse, 2014-10-03
––––
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KS-2014-00699

§9

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla
från 2015-01-01, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag, daterat
2014-09-19.

Bakgrund
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall för
2015. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för
hushållsavfall.
Överläggning och beslutsgång
Maria Algotsson (MP) yrkar i första hand på följande tilläggsatt-sats:
att ge uppdrag till REKO att genomföra en informationskampanj om
sopsortering riktad till företag och offentlig verksamhet
I andra hand yrkar hon på att få lämna en protokollsanteckning vilket
ordförande godkänner.
Bodil Hansson (S) och Christiane Rüdiger (V) yrkar bifall till
infrastruktur- och serviceutskottets förslag.
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (FP)
yrkar bifall till Maria Algotssons (MP) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut dels Bodil
Hanssons (S) och Christiane Rüdigers (V) förslag om bifall till
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Maria Algotssons
(MP) med fleras förslag om tilläggsatt-sats.
Ordföranden beslutar att ställa proposition på förslagen att-sats för attsats.
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Först frågar han om kommunstyrelsen bifaller att-satsen i infrastrukturoch serviceutskottets förslag. Han finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt infrastruktur- och serviceutskottets förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller Maria
Algotssons (MP) förslag om tilläggsatt-sats. Han finner att kommunstyrelsen har avslagit förslaget.
Efter genomförs beslutsgång konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets förslag.
Protokollsanteckning
Maria Algotsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet ser fördelar med en avfallstaxa som styr fler hushåll att
sopsortera, men ser att sopsortering inom både företag och offentlig
verksamhet behöver bli bättre. Därför vill Miljöpartiet att REKO
genomför en informationskampanj om sopsortering riktad till företag
och offentlig verksamhet.”
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-10-14, § 109
 Koncernstabens skrivelse, 2014-09-25
 Sundsvall Reko AB:s förslag till renhållningstaxa för hämtning av
hushållsavfall för 2015, inkommen 2014-09-24
––––
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KS-2014-00507

§ 10

Organisationsmodell för ett gemensamt
servicecenter i Sundsvalls kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

nyetablering ska ske inom förvaltningsorganisationen, samt

att

koncernstaben får i uppdrag att närmare beskriva konsekvenserna av att etablera ett servicecenter i förvaltningsorganisationen.

Vidare föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

notera informationen om vald organisationsmodell för
servicecenter.

Bakgrund
Detta ärende handlar om att besluta om organisationsmodell för ett
gemensamt servicecenter i Sundsvalls kommun. Koncernstabens
förslag till kommunfullmäktige den 15 september 2014, var att
organisera kommunkoncernens servicecenter i form av ett eget
aktiebolag utanför Stadsbacken AB. Förslaget byggde på att skapa
bästa möjliga förutsättningar att nå servicecentrets effektiviseringsmål
samt att skapa neutrala och likartade villkor för personalen som ska
arbeta i centrat.
Förslaget återremitterades av finans- och näringslivsutskottet (FINU)
den 30 september 2014, med ett uppdrag att återkomma med förslag på
ny organisationsmodell där servicecenter istället organiseras inom
förvaltningsorganisationen. Ärendet hanterar också kommunstyrelsens
återrapportering till kommunfullmäktige om vald organisationsmodell.
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Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras
och i andra hand avslag på förslaget om att inrätta ett Servicecenter.
Maria Algotsson (MP), Stefan Falk (FP), Liza-Maria Norlin (KD) och
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till Jörgen Berglunds (M) yrkande.
Ordföranden ajournerar mötet.
När förhandlingarna återupptas yrkar ordföranden bifall till finans- och
näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut dels Jörgen
Berglunds (M) med fleras förslag om återremiss och dels ordförandens
förslag om bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Han frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande proportionsordning, den
som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som röstar
för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Voteringen resulterar i 9
JA-röster och 6 NEJ-röster, se bilaga 1.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds (M)
förslag om avslag på att inrätta ett Servicecenter. Han ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finansoch näringslivsutskottets förslag.
Votering begärs och genomförs med följande proportionsordning, den
som röstar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag röstar JA
och den som röstar avslag på ärendet röstar NEJ. Voteringen resulterar
i 9 JA-röster och 6 NEJ-röster, se bilaga 2.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-10-21, § 140
 Koncernstabens skrivelse, 2014-10-07
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-09-30, § 136
 Socialdemokraternas yrkande, 2014-09-30
 Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-05-26, § 152
 PricewaterhouseCoopers (PwC) slutrapport, ”Redogörelse för
projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun”,
2014-02-07
––––
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KS-2013-00861

§ 11

Sveriges bästa skola 2021 – återrapportering
av plan för hantering av stödjande åtgärder

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera återrapporteringen från barn- och utbildningsnämnden.

Bakgrund
Ärendet är barn- och utbildningsnämndens redogörelse av hur nämnden
avser ta hand om de förslag på stödjande åtgärder för att uppnå
Sveriges bästa skola 2021 som lämnats av kommunens bolag och
förvaltningar.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-10-21, § 144
 Koncernstabens skrivelse, 2014-10-06
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-09-24, § 106
 Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2014-09-01
 Kommunstyrelsens protokoll, 2014-05-12, § 157
––––
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KS-2014-00328

§ 12

Ny modell för sponsringsavtal (Principer för
marknadsföringsavtal)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till Stadsbacken AB med uppdraget att
fortsätta utveckla modellen för sponsringsavtal, samt

att

förslaget till ny modell ska lämnas till kommunstyrelsen senast i
juni 2015.

Vidare föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

uppdra till Stadsbacken AB att se över allt innehåll i dokumentet
”Riktlinjer för marknadsföringsavtal”, samt

att

överlämna det reviderade förslaget till kommunfullmäktige för
beslut.

Bakgrund
Ärendet är ett förslag till ny modell för att ha som underlag när
kommunen ingår avtal om sponsring.
Överläggning och beslutsgång
Bodil Hansson (S) önskar få till protokollet att det nya förslaget ska
visa på konsekvenser för berörda föreningar, vilket ordföranden
godkänner.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-10-21, § 143
 Koncernstabens skrivelse, 2014-10-02
 Stadsbacken AB:s protokoll, 2014-03-21, § 31
 Stadsbacken AB:s skrivelse, 2013-12-07, rev. 2014-03-14, med
bilaga:
 Exempel på marknadsföringsbudget
––––
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KS-2013-00559

§ 13

Beskrivning och analys av drift- och
underhållsbehov, ny sträckning E4

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna stadsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens rapporter, samt

att

notera de nya förutsättningarna kring behovet av driftmedel till
följd av det nya avtalet mellan kommunen och Trafikverket.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 § 191 att uppdra till stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att inför partiernas
arbete med MRP 2015-2016, med plan för 2017-2018, återkomma till
kommunfullmäktige med en beskrivning och analys av drift och underhållsbehov, åtgärder och kostnader, som en följd av den nya sträckningen av E 4. Stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
har upprättat en sådan beskrivning och analys som nu redovisas till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-10-21, § 141
 Koncernstabens skrivelse, 2014-09-26
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-01-29, § 16
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-01-08
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2014-02-26, § 33
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2014-01-20
 Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-09-30, § 191
––––
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KS-2014-00554

§ 14

Utredning om personalnämnd

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till
bildandet av en nämnd för kommungemensamma arbetsgivarfrågor, samt

att

lägga samman detta uppdrag med uppdraget att ta fram ett
förslag till pensionsmyndighet i Sundsvalls kommunkoncern.

Bakgrund
Förslag att ge kommunstyrelsen ett uppdrag att ta fram ett förslag till
bildandet av en nämnd för kommungemensamma agbetsgivarfrågor.
Överläggning och beslutsgång
Maria Algotsson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för vidare
utredning och för att få en kostnadsanalys presenterad.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets
förslag.
Ordföranden kosnaterar att det finns två förslag till beslut dels Bodil
Hanssons (S) förslag om bifall till infrastruktur- och serviceutskottets
förslag och dels Maria Algotssons (MP) förslag om att ärendet
återremitteras.
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut och
det är infrastruktur- och serviceutskottets. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.

Reservation
Maria Algotsson (MP) reserverar sig mot beslutet.
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Deltagande i beslut
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD)
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges
sammanträde och därmed inte deltar i dagens beslut.
Beslutsunderlag
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-10-14, § 108
 Koncernstabens skrivelse, 2014-06-27
––––
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KS-2014-00551

§ 15

Yttrande över laglighetsprövning enligt
kommunallagen gällande kommunstyrelsens
beslut 2014-06-09 § 213, ”Begäran om
tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft
vid Stor-Skälsjön, Sundsvalls och Timrå
kommuner”

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avge yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand i mål nr 192814 enligt koncernstabens förslag 2014-10-20.

Bakgrund
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattar beslut om tillstånd till
vindkraftsanläggningar enligt miljöbalkens regler. Miljöprövningsdelegationen får bara ge ett sådant tillstånd om den berörda kommunen
tillstyrker etableringen, det vill säga om kommunen lämnar medgivande till den. Miljöprövningsdelegationen begärde i november 2013
att Sundsvalls kommun skulle yttra sig om vindkraftsverk vid StorSkälsjön. Kommun-styrelsen tillstyrkte etableringen i juni 2014.
Överläggning och beslutsgång
Johnny Skalin (SD) yrkar att Sundsvalls kommun inte ska avge något
yttrande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till koncernstabens förslag och dels Johnny Skalins (SD) förslag om att
inte avge något yttrande.
Ordföranden frågar först om Sundsvalls kommun ska avge yttrande i
ärendet. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska
avges.
Därefter konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är
koncernstabens förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
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Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2014-10-20
 Förslag på yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand, 2014-10-20
 Underrättelse från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2014-10-13 med
handlingar
 Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2014-07-09 med
handlingar
 Underrättelse från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2014-07-08 med
handlingar
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2014-11-10

29

KS-2014-00111

§ 16

Yttrande över laglighetsprövning enligt
kommunallagen gällande kommunstyrelsens
beslut 2014-01-13 § 7, ”Stämningsansökan
för expropriation av fastigheterna Korsta
7:40, 7:41, 7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53,
7:57 och 7:63

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avge yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand i mål 284-14 i
enlighet med koncernstabens förslag daterat 2014-11-06.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2009-10-26 en fördjupad översiktsplan för
Tunadal-Korsta-Ortviken. Beslutet om antagande av planen vann laga
kraft 2010-04-21. Huvudsyftet med planen var att visa hur området ska
kunna utvecklas till ett transportcentrum med strategisk hamn och
kombiterminal. Planen skulle också visa hur detta ska genomföras med
övriga intressen i området. Denna fördjupade översiktsplan har sedermera följts av en lagakraftvunnen detaljplan för nämnda område.
För att förverkliga intentionerna i planen är det nödvändigt att vissa
fastigheter inom Granli/Petersvik inlöses. Stadsbyggnadskontorets
mark- och exploateringsavdelning har därför fört diskussioner med
berörda fastighetsägare om inlösen av deras fastigheter. I viss utsträckning har diskussionerna medfört att överenskommelse om köp av
fastigheterna kunnat ske. För de fastigheter som omfattas av detta
ärende har dock någon överenskommelse inte kunna träffats. Om dessa
fastigheter skall kunna lösas in krävs därför ett expropriationsförfarande (tvångsinlösen). Fullmäktige beslöt att kommunen skulle inleda
ett sådant förfarande.
I avsikt att skapa förutsättningar för en sammanhållen och effektiv
administration av expropriationsförfarandet delegerade kommunfullmäktige såväl besluts- som handlingskompetens för den fortsatta
processen till kommunstyrelsen.
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Med anledning av att kommunens motparter dock överklagat de beslut
som kommunstyrelsen fattat i detta ärende med tillämpning av nämnda
delegation och menat att detta är att anse som ett överskridande av
styrelsens befogenheter, har kommunen givits möjlighet att yttra sig
över detta yrkande.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2014-11-06
 Förslag på yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand, 2014-11-06
 Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-10-27, § 19
 Underrättelse från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2014-07-08 med
handlingar
––––

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2014-11-10

31

KS-2014-00628

§ 17

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och dess utskott 2015 med plan för 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Ordförandens signatur

att

fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
2015:
12 januari, 9 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni,
14 september, 12 oktober, 16 november och 7 december,

att

fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och näringslivsutskottet 2015:
27 januari, 17 februari, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 14 april,
28 april, 26 maj, 23 juni, 1 september, 15 september, 29 september, 20 oktober, 3 november, 24 november och 15 december,

att

fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och utvecklingsutskottet 2015:
27 januari, 3 mars, 31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 1 september, 29 september, 3 november, 24 november och 15 december,

att

fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och
serviceutskottet 2015:
20 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april, 19 maj, 16 juni,
25 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november och
8 december,

att

preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2016:
11 januari, 8 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 12 september, 17 oktober, 14 november och 5 december,

att

preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finansoch näringslivsutskottet 2016:
26 januari, 16 februari, 15 mars, 29 mars, 12 april, 26 april,
24 maj, 21 juni, 30 augusti, 20 september, 4 oktober, 18 oktober,
1 november, 22 november och 20 december,
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att

preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och
utvecklingsutskottet 2016:
26 januari, 23 februari, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni,
30 augusti, 4 oktober, 1 november, 22 november och
20 december,

att

preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och serviceutskottet 2016:
19 januari, 16 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni,
23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och
13 december,

att

kommunstyrelsen och finans- och näringslivsutskottets sammanträden förläggs till klockan 14.00 på sammanträdesdagarna,

att

plan- och utvecklingsutskottets samt infrastruktur- och serviceutskottets sammanträden förläggs till 09.00 på sammanträdesdagarna, samt

att

ovan föreslagna sammanträdesdagar gäller under förutsättning
av att kommunfullmäktige fastställer sina föreslagna sammanträdesdagar för 2015 med plan för 2016.

Bakgrund
Koncernstaben tar årligen fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kom-munfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Från 2013
innehåller förslaget även preliminära dagar för det därpå följande året.
Då ärendet om sammanträdesdagar årligen tas upp kommer det löpande
att finnas en plan för det därpå följande året. Om inget oförutsett
inträffar kommer de preliminära dagarna föreslås fastställas vid den
årliga behandlingen av ärendet.
En preliminär plan för sammanträdesdagarna det följande året gör det
möjligt för de kommunala bolagen och nämnderna att planera sina
verk-samheter och sina ärendeflöden på ett mer långsiktigt och effektivt
sätt.
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015 med plan för 2016
behandlas i ett separat ärende (KS-2014-00627).
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Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2014-10-27
––––
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KS-2014-00627

§ 18

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2015 med plan för 2016

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2015:
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28
september, 26 oktober, 30 november och 21 december,

att

preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016:
25 januari, 22 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni,
26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december, samt

att

kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00
på sammanträdesdagarna.

Bakgrund
Koncernstaben tar årligen fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Från 2013
innehåller förslaget även preliminära dagar för det därpå följande året.
Då ärendet om sammanträdesdagar årligen tas upp kommer det löpande
att finnas en plan för det därpå följande året. Om inget oförutsett
inträffar kommer de preliminära dagarna föreslås fastställas vid den
årliga behandlingen av ärendet.
En preliminär plan för sammanträdesdagarna det följande året gör det
möjligt för de kommunala bolagen och nämnderna att planera sina
verk-samheter och sina ärendeflöden på ett mer långsiktigt och effektivt
sätt.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2015 med
plan för 2016 behandlas i ett separat ärende (KS-2014-00628).
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Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2014-10-27
––––
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KS-2014-00659

§ 19

Kommunstyrelsens tema 2015

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ha teman under förmiddagar på ordinarie sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen under 2015,

att

delegera till koncernstaben att fastställa teman för 2015 efter
samråd med kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd
samt

att

kommunstyrelsen ska informeras om vilka teman som fastställts.

Bakgrund
Sedan 2012 har kommunstyrelsen avsatt tid under förmiddagarna i
samband med mötesdagarna för att ha teman. Temana har bestått av
olika ämnen som varit aktuella för kommunstyrelsen och både interna
och externa föreläsare har bjudits in. Under 2014 finns totalt åtta teman
inplanerade varav det sista äger rum i samband med kommunstyrelsens
möte i december. Därefter behövs en ny plan för 2015 års teman
upprättas.
Beslutsunderlag
 Koncernstabens skrivelse, 2014-10-28
 Bilaga 1 – Förslag till teman för kommunstyrelsen 2015
––––
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KS-2014-00847

§ 20

Återkallande av beslut ”Fler utförare inom
särskilda boenden”

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26 § 156,
benämnt ”Fler utförare inom särskilda boenden”, vilket innebär
att kommunfullmäktige återtar delegerad beslutanderätt i
ärendet,

att

kommunfullmäktige omedelbart avbryter det tidigare delegerade
uppdraget att genomföra en upphandling av byggnation och
fastighetsdrift av särskilda boenden, samt

att

kommunfullmäktige omedelbart avbryter det tidigare delegerade
uppdraget att genomföra upphandling av driften (verksamheten)
vid ett särskilt boende.

Bakgrund
Socialdemokraterna har inkommit med ett förslag om att återkalla
kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26 § 156 benämnt ”Fler utförare
inom särskilda boenden”.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till följande att-satser:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26 § 156, benämnt
”Fler utförare inom särskilda boenden”, vilket innebär att
kommunfullmäktige återtar delegerad beslutanderätt i ärendet,
att kommunfullmäktige omedelbart avbryter det tidigare delegerade
uppdraget att genomföra en upphandling av byggnation och
fastighetsdrift av särskilda boenden, samt
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att kommunfullmäktige omedelbart avbryter det tidigare delegerade
uppdraget att genomföra upphandling av driften (verksamheten) vid ett
särskilt boende.
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Berivan
Mohammed (FP) yrkar avslag på Bodil Hanssons (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil
Hanssons (S) förslag om bifall till ärendet och dels Jörgen Berglunds
(M) med fleras förslag om avslag på ärendet. Han ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil
Hanssons (S) förslag.
Deltagande i beslut
Maria Algotsson (MP) och Johnny Skalin (SD) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och därmed
inte deltar i dagens beslut.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD), Berivan Mohammed (FP), Jörgen Berglund
(M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets yrkande,
2014-11-10, läggs på bordet
––––
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Delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:

att

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


Kommunstyrelsens utskott:
o Finans- och näringslivsutskottet den 21 oktober 2014, §§ 137139 och 145
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 14 oktober 2014, §§ 106
och 107



Personalärenden: Beslut om ”Anmälan av anställningsbeslut” inom
Service och teknik under perioden 2014-01-01—2014-09-30
(KS-2014-00013)




Tilldelningsbeslut fattade av service och teknik (upphandling):
o 2014-10-17 – Mobiltelefoner, UH-2014-328 (KS-2014-000780)
Kommundirektörens beslut om:
bidrag till Föreningen Stenstan (KS-2014-000754)

o
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Beslut 2014-10-13 om att godkänna föreslagna justeringar av tidtabeller för stadstrafiken (KS-2014-00725)



Beslut 2014-10-14 om medverkan och finansiering, SKLs servicemätning Insikt 2015 (KS-2014-00761)



Beslut 2014-10-15 om ”Norra tomten, Slöjdgatan 10, Norrmalm
1:1, ombyggnad för Kultur & Fritid, investeringsmedel för verksamhetsanpassningar” (KS-2014-00693)



Beslut 2014-10-17 om ”Sundsvalls kommun fortsatta medverkan i
det förlängda projektet ”Nya Ostkustbanan” under perioden 201501-01—2015-0930 samt medfinansiering via anslag för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism inom de medel som avsatts
för infrastruktur år 2014 (KS-2014-00662)



Beslut 2014-10-21 om ”Remissvar – Geografisk indelning i Polisregion Nord” (KS-2014-00747)

––––
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KS-2014-00009

§ 22

För kännedom

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
lägga ärendena till handlingarna.

att

Ärenden


Styrelseprotokoll:
o Midlanda Flygplats AB, 2014-10-07, §§ 1-11
o Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, 2014-10-28, §§ 49-56



Länsstyrelsen Västernorrlands skrivelse om ”Länsstrategi för
arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2015-2016,
daterad 2014-09-29 (KS-2014-00741)



Kommunrevisionens skrivelse om ”Tillförlitlighet i genomförande
av val”, daterad 2014-10-17 (KS-2014-00785)



Sveriges kommuner och landsting
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings
hemsida: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm

––––
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