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Justering
I tur att justera protokollet utses Stefan Falk med Martin Klausen
som ersättera.
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§ 275 Aktuellt från koncernstaben
(KS-2016-00005)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella
frågor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören bland annat
om följande punkter:
•

•
•
•

•

Stadsbyggnadskontoret vann i oktober 2016 Svenska
Designpriset, i klassen Digital information, för webbguiden
www.nyasundsvall.nu. Motivering för vinsten löd: ”För ett
fängslande berättande som skickligt utnyttjar mediets alla
möjligheter till äkta och relevanta upplevelser”.
Omorganiseringen av de geografiska skoldistriken och
programområdena.
Ombyggnationen av Vibackeskolan har inletts i november
2016.
Utställningen om flyktingmottagandet i Sundsvall under
hösten 2015 ”Vi gör det för barnen” på Sundsvalls museum.
Utställningen är producerad av Sundsvalls museum och
Sundsvalls kommun i samarbete med Olof Axelsson och
Svanthe Harström.
Sundsvalls kommun kommer tillsammans med SCA och
längdskidföreningarna lagra snö vid Södra berget för att
möjliggöra längdskidsåkning tidigare än vanligt nästa vinter.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-14

6

§ 276 Redovisning av socialnämndens
ekonomiska situation
(KS-2016-00088)
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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§ 277 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
aktuella punkt:
•

Statusrapport gällande rekryteringsprocessen av ny
kommundirektör.

____
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§ 278 Beslut om tillförordnad kommundirektör
(KS-2016-00819)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anneli Wikner till tillförordnad kommundirektör under
perioden 2016-12-12 till 2017-06-30, eller till dess att ordinarie
kommundirektör har tillträtt, samt
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att besluta om
anställningsvillkoren för den tillförordnade kommundirektören.
Ärendet
Nuvarande kommundirektör, Stefan Söderlund, avslutar sin tjänst
2016-12-31. Stefan kommer att ha semester under perioden 2016-1212 till 2016-12-31. Rekrytering av ny kommundirektör pågår, men
kommer inte att vara slutförd med ny kommundirektör på plats innan
nuvarande kommundirektör lämnar sin tjänst.
Det finns därför behov av att utse en tillförordnad kommundirektör.
Förordnandet föreslås gälla för perioden 2016-12-12 till 2017-06-30,
eller till dess att en ny kommundirektör är i tjänst.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut om tillförordnad kommundirektör, daterad
2016-11-14, inlämnat vid sammanträdet
____
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§ 279 Val av ersättare till Kommunala
Pensionärsrådet (KPR)
(KS-2016-00812-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Maria Algotssons (MP) avsägelse som ersättare i
Kommunala Pensionärsrådet (KPR),
att utse Angel Villaverde (MP) till ny ersättare i kommunala
pensionärsrådet till och med 31 december 2018.
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.
Miljöpartiets ersättare i Kommunala Pensionärsrådet har avsagt sig sitt
uppdrag i rådet och därför ska kommunstyrelsen välja en ny ersättare.
En nominering till ersättare har inkommit.

Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00812-1
____
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§ 280 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och dess utskott 2017 med plan för 2018
(KS-2016-00648-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
2017:
16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 11
september, 16 oktober, 13 november och 4 december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och
näringslivsutskottet 2017:
24 januari, 21 februari, 6 mars, 21 mars, 25 april, 23 maj, 5 juni, 20
juni, 22 augusti, 26 september, 9 oktober, 17 oktober, 7 november
och 19 december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och
utvecklingsutskottet 2017:
24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 22 augusti,
26 september, 17 oktober, 7 november och 19 december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för infrastruktur- och
serviceutskottet 2017:
17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 30 maj, 13 juni, 29 augusti,
3 oktober, 24 oktober, 14 november och 12 december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen 2018:
15 januari, 12 februari, 1 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 10 september,
15 oktober, 12 november och 3 december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och
näringslivsutskottet 2018:
23 januari, 20 februari, 5 mars, 20 mars, 24 april, 22 maj, 4 juni, 19
juni, 21 augusti, 25 september, 8 oktober, 16 oktober, 6 november
och 18 december,
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att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och
utvecklingsutskottet 2018:
23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 21 augusti,
25 september, 16 oktober, 6 november och 18 december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för
infrastruktur- och serviceutskottet 2018:
16 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 29 maj, 12 juni, 28 augusti,
2 oktober, 23 oktober, 13 november och 11 december,
att kommunstyrelsens och finans- och näringslivsutskottets
sammanträden 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20
juni, 22 augusti, 26 september, 17 oktober, 7 november och 19
december 2017 förläggs till klockan 14.00 på sammanträdesdagarna,
att finans- och näringslivsutskottets sammanträden den 6 mars, 5 juni
och 9 oktober 2017 förläggs till klockan 09.00 på
sammanträdesdagarna, samt
att plan- och utvecklingsutskottets samt infrastruktur- och
serviceutskottets sammanträden förläggs till 09.00 på
sammanträdesdagarna.
Ärendet
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott 2017 med plan för 2018.
Överläggning
Det noteras att datumet 18 december är felaktigt i första attsatsen i
koncernstabens skrivelse KS-2016-00648-1. Korrekt datum är 4
december.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är
koncernstabens förslag med ändring gjord vid dagens sammanträde.
Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00648-1
• Sammanträdesdagar 2017 med plan för 2018
____
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§ 281 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan
2017 (Årsbudget 2017)
(KS-2016-00667-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan
2017 i enlighet med koncernstabens förslag, daterat 2016-10-27, samt
att utifrån sin uppsiktsplikt uppmana samtliga nämnder att inom sina
ekonomiska ramar 2017 reservera medel motsvarande 0,5 % av
tilldelad nettoram som beredskap om kommunens ekonomi under
2017 måste anpassas till varaktigt minskade skatteintäkter.
Ärendet
Koncernstaben konstaterar att under hösten har SKL aviserat att de
skatteprognoser som tidigare presenterats i början av 2016 har
reviderats med minskade skatteintäkter som följd. Flera variabler bl a
är timlöneutvecklingen nedreviderad. Koncernstaben konstaterar
vidare att SKL:s skatteprognoser från våren 2016 också utgör
underlag för Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020
som kommunfullmäktige beslutade om i juni.
Sammantaget gör detta att koncernstaben redan nu ser en oroande
utveckling av ekonomin 2017 och vill därför föreslå att en beredskap
skapas hos nämnderna om skatteintäkterna kommer att uppgå till en
lägre nivå än budgeterat under 2017
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till attsats ett och avslag till attsats två i
finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut.
Vidare yrkar han på följande tilläggsattsats:
att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige hemställer att
kommunens mål- och resursplan, med anledning av den
information som nu finns om kommunens ekonomiska läge
inför 2017, skall omräknas och justeras
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Martin Klausen (SD) yrkar på följande:
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och
resursplan 2017 i enlighet med sverigedemokraternas förslag,
att utifrån sin uppsiktsplikt uppmana samtliga nämnder att
inom sina ekonomiska ramar 2017 reservera medel
motsvarande 0,5 % av tilldelad nettoram som beredskap om
kommunens ekonomi under 2017 måste anpassas till varaktigt
minskade skatteintäkter. BUN och SN undantaget, samt
att kommunen avyttrar sin del i Scenkonst Västernorrland AB.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag
till beslut.
Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Liza-Maria Nolin (KD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande och
Jörgen Berglunds (M) protokollsanteckning.
Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M)
protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag, dels Stefan Falk (L) med
fleras förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt finans- och näringslivsutskottets förslag.
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria
Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och LizaMaria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi vill påpeka att det är mindre än 6 månader sedan som MRP 2017
antogs i fullmäktige. Alliansen belyste redan då bristerna i
majoritetens föreslagna ekonomiska förutsättningar. Idag kan vi se
resultatet i form av omplanering för nämnderna med både osäkerhet,
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extra arbete och kvalitétssänkningar som följd. Vi vill också påpeka
det orimliga i att nämnder som under hela mandatperioden gått och
går med kraftiga underskott ska reservera reserver. Att avsätta
reserver som är reella förutsätter att nämnderna levererar överskott.
Flera nämnder har med nuvarande majoritet små utsikter att lyckas
nå ett överskott. Vi saknar en politisk vilja och politiska initiativ från
majoriteten att nå ekonomisk balans för dessa nämnder. Ett
blocköverskridande åtgärdspaket hade varit att föredra.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-11-01 § 117
• Koncernstabens skrivelse – KS-2016-00667-1
• Driftbudgetramar och investeringsramar 2017
• Sverigedemokraternas förslag 2016-11-14, inlämnad vid
sammanträdet
____
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§ 282 Revidering av bestämmelser om arvoden
och ersättningar för förtroendevalda samt OPFKL/Sundsvall
(KS-2016-00770-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda samt OPF-KL/Sundsvall, dat. 2016-10-31, samt
att anta OPF-KL/Sundsvall, dat. 2016-10-31.
Ärendet
Ärendet är en revidering av bestämmelser om arvoden och
ersättningar för förtroendevalda samt av OPF-KL/Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Arvodeskommitténs skrivelse - KS-2016-00770-2
• Bestämmelser om arvoden och ersättningar med
ändringsmarkeringar 161031
• Månadsarvoden med ändringsmarkeringar 161031
• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda med ändringsmarkeringar 161031
____
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§ 283 Uppdrag från kommunfullmäktige om
riktlinjer för Sundsvalls skolor för att säkra en
jämlik skola
(KS-2016-00644-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna barn- och utbildningsnämndens återrapportering av
kommunfullmäktiges uppdrag om ”att se över om det finns behov av
en gemensam riktlinje för Sundsvalls skolor att säkra en jämlik skola,
där alla barn kan delta på lika villkor i verksamheten och vid skolans
aktiviteter” enligt beslut 2015-02-23, § 121, samt
att barn- och utbildningsnämnden under 2017 genomför stickprov
och återkommer till kommunstyrelsen med en redovisning och
eventuella förslag på åtgärder.
Ärendet
Kommunfullmäktige har i samband med behandling av en motion
(KD) om frukt till alla barn i skolan beslutat att ”ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att se över om det finns behov av en
gemensam riktlinje för Sundsvalls skolor för att säkra en jämlik
skola, där alla barn kan delta på lika villkor i verksamheten och vid
skolans aktiviteter”2.
Barn- och utbildningsnämnden har nu beslutat att det för närvarande
inte finns behov av ett särskilt styrdokument i form av riktlinje om
elevavgifter i Sundsvalls skolor samt att barn- och
utbildningsförvaltningens skrivelse om skolförfattningarnas reglering
kring den avgiftsfria skolan ska kommuniceras med samtliga
rektorer. Det här ärendet är en återkoppling till fullmäktige om barnoch utbildningsnämndens bedömning av uppdraget.
Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och
i andra hand yrkar han avslag på ärendet.

2
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Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut med följande tilläggsattsats:
att barn- och utbildningsnämnden under 2017 genomför
stickprov och återkommer till kommunstyrelsen med en
redovisning och eventuella förslag på åtgärder.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag med Bodil Hanssons (S)
tilläggsattsats och dels Martin Klausens (SD) 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 planoch utvecklingsutskottets förslag med Bodil Hanssons (S)
tilläggsattsats och dels Martin Klausens (SD) avslagsyrkande. Han
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag med Bodil
Hanssons (S) tilläggsattsats.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-11-01 § 62
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00644-2
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-05-25 § 81
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 § 121
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 284 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns
sponsringsavtal avseende elitidrott och
evenemang
(KS-2014-00328-11)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns
sponsring av elitidrott och evenemang, daterat 2016-09-02, med
ändringar gjorda av finans- och näringslivsutskottet 2016-11-01,
att kommunstyrelsen beslutar i frågor om arrangerande av senior-SM
eller högre i idrott samt större evenemang, efter beredning av
Näringslivsbolaget,
att Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får till uppdrag att ändra
ansökningsblanketten för sponsring av elitidrott enligt förslagen som
återfinns på s. 8 i denna skrivelse,
att Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får till uppdrag att ändra
ansökningsblanketten för sponsring av evenemang enligt förslagen
som återfinns på s. 9 i denna skrivelse,
att de nuvarande ansökningsblanketterna inte får användas från och
med den 31 december 2016 , samt
att styrelsen för Stadsbacken AB i juni och december årligen
överlämnar en förteckning av pågående sponsringsavtal till
kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendet
Ärendet är ett förslag till nya koncernövergripande riktlinjer för
sponsring av elitidrottsföreningar och evenemang.
Deltagande i beslut
Angel Villaverde (MP) meddelar att han återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-11-01 § 115
• Koncernstabens skrivelse – KS-2014-00328-11
• Koncernstabens förslag Riktlinjer för sponsringsavtal
• Riktlinjer för marknadsföringsavtal 150813 med
ändringsmarkeringar
• Riktlinjer för marknadsföringsavtal 150813-förslag
• Ansökan om evenemangsavtal
• Ansökan om marknadsföringsavtal
• Stadsbacken AB protokoll 2015-09-25 § 133
• Bilaga PM-Beslut SBAB
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2014-11-24 § 41
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-11-10 § 12
• Riktlinjer marknadsföringsavtal 091201-rev 091209
____
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§ 285 Bättre mat (kostpolitiskt program) VHT 2,
2015. Remissvar från kommunstyrelsen
(KS-2016-00673-4)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta koncernstabens skrivelse, daterad 2016-09-30, som
kommunstyrelsens remissvar.
Ärendet
Koncernstaben har under 2015-2016 tagit fram ett förslag till
kostpolitiskt program för Sundsvalls kommun. Detta utifrån
uppdraget ”Bättre mat” i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för
2017-2018. Programmet har remitterats till berörda nämnder i
kommunen. Inom ramen för kommunstyrelsens remissvar, som det
här ärendet berör, har service- och teknik-förvaltningen och
koncernstabens avdelningar getts möjlighet att yttra sig.
Deltagande i beslut
Martin Klausen (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-14

21

Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-10-18 § 86
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00673-4
• Bättre mat (kostpolitiskt program) VHT 2, 2015
• Kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun
• Utredning av möjligheten till tillagning nära matgästen
• Kalkyl över investeringsbehov i skolkök vid egen tillagning
• Rapport Miljökontoret - Inventering av investeringsbehov i
skolkök
• PM från Addera Upphandling angående inköp av närproducerat
samt krav på djurskydd
• Övergripande måltidspolicy för Sundsvalls kommun.pdf
• Service- och teknikförvaltningens remissvar, kostpolitiskt
program
• Strategisk koncernutvecklings internremissvar, kostpolitiskt
program
• Strategisk samhällsutvecklings internremissvar, kostpolitiskt
program
____
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§ 286 Ansökan om statlig medfinansiering för
resecentrum Sundsvalls C - steg 1, godkännande
av omfattning och principutformning
(KS-2016-00598-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunens underlag till ansökan till Trafikverket
avseende omfattning och principutformning av projekt Resecentrum
Sundsvall C,
att överlämna underlaget till ansökan till kommunförbundet
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) för att de
hos Trafikverket ska kunna ansöka om godkännande av omfattning
och principutformning för resecentrum Sundsvall C,
att notera att kommunkoncernens totala investeringsutgift för
resecentrum i detta läge bedöms öka med 32,2 mnkr på grund av
markförvärv, samt att Trafikverket endast medger statlig
medfinansiering till markförvärv om de beslutat godkänna detta
innan förvärv sker, samt
att beslut om den totala finansieringen, investeringsutgift och
driftkostnad, av resecentrum med fördelning inom
kommunkoncernen, får behandlas i tekniska omräkningar i Mål- och
resursplan 2018 och i arbetet med Mål- och resursplan 2019-2020
med plan för 2021-2022.
Ärendet
För byggande av kollektivtrafikanläggningar kan statlig
medfinansiering om 50 % sökas hos Trafikverket. Förordningen
anger att det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som skall
ansöka - även om det är kommunen som bygger. Därför ska
kommunens underlag överlämnas till kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) för att de i
sin tur skall kunna söka medfinansiering.
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-11-01 § 114
• Koncernstabens skrivelse – KS-2016-00598-1
• Ansökan steg 1
• Grov kostnadsbedömning
• Foton
• Karta
• Skiss
• PM Underlag
• Etapper och kostnader
• Sändlista
____
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§ 287 Ordförandeförslag om utlokaliserade
verksamheter
(KS-2016-00711)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Servicecenter att se om verksamheter inom intern
service utifrån lokaler, personal och ekonomi är lämpliga att
utlokaliseras till Liden, Indal eller Stöde, samt
att under förutsättning att lämpliga verksamheter finnes, återkomma
till INSU med förslag på hur utlokalisering av dessa kan genomföras.
Ärendet
Ärendet handlar om att utreda möjligheten att utlokalisera delar av
Servicecenter under den nu pågående omorganisationen till Liden,
Indal eller Stöde.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar på att den första attsatsen får följande
lydelse:
att uppdra till koncernstaben att utreda vilka tjänster och
serviceområden utifrån medborgarperspektiv är lämpliga att
utlokaliseras till antingen kommundelscentra eller till
landsbygdsdelarna inom Sundsvalls kommun
Vidare yrkar hon på att attsats två får följande lydelse:
att under förutsättning att lämpliga verksamheter finnes,
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur
utlokalisering av dessa kan genomföras.
Stefan Falk (L) och Martin Klausen (SD) instämmer i Alicja Kapicas
(M) yrkande.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar att den första attsatsen avslås och
ersätts med följande:
att uppdra åt Servicecenter att se om verksamheter inom
intern service utifrån lokaler, personal och ekonomi kan
utlokaliseras till kommundelscentra utanför stadskärnan
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets
förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut för attsats
ett, dels Alicja Kapica (M) med fleras förslag, dels Liza-Maria
Norlins (KD) förslag och dels infrastruktur- och serviceutskottets
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets
förslag för attsats ett.
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut för
attsats två, dels infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels
Alicja Kapica (M) med fleras förslag. Han ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
infrastruktur- och serviceutskottets förslag för attsats två.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD),
Stefan Falk (L) och Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet i
attsats ett.
Stefan Falk (L), Martin Klausen (SD), Jörgen Berglund (M) och
Alicja Kapica (M) reserverar sig mot beslutet i attsats två.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-10-18 § 91
• Ordförandeförslag om utlokaliserade verksamheter KS-201600711
____
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§ 288 Ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal
för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag
(KS-2016-00758-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva den av kommunfullmäktige 2007-11-26, § 247,
fastställda bolagsordningen för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag,
att godkänna förslag till bolagsordning för Scenkonst Västernorrland
Aktiebolag enligt koncernstabens skrivelse KS-2016-00758-1,
att upphäva det av kommunfullmäktige 2007-11-26, § 247,
fastställda aktieägaravtalet för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag,
att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal mellan Sundsvalls
kommun och Landstinget Västernorrland för Scenkonst
Västernorrland Aktiebolag enligt koncernstabens skrivelse KS-201600758-1, samt
att ovanstående att-satser gäller under förutsättning att
landstingsfullmäktige i Landstinget Västernorrland fattar beslut med
motsvarande innebörd.
Ärendet
Översyn och ändring av bolagsordning och aktieägaravtal för
Scenkonst Västernorrland Aktiebolag.
Överläggning
Det noteras att attsats två och fyra från finans- och
näringslivsutskottets förslag till beslut bör förtydligas med:
enligt koncernsstabens skrivelse KS-2016-00758-1
Det noteras också att det sista stycket i finans- och
näringslivsutskottets förslag till beslut bör omformuleras till en femte
attsats med följande lydelse:
att ovanstående att-satser gäller under förutsättning att
landstingsfullmäktige i Landstinget Västernorrland fattar
beslut med motsvarande innebörd
Justerandes signatur
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Martin Klausen (SD) yrkar avslag till samtliga attsatser i ärendet.
Vidare yrkar han på följande:
att Sundsvalls kommun omedelbart påbörjar processen att
avyttra sin andel i Scenkonst Västernorrland AB alternativt
att bolaget likvideras
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag med justeringar gjorda vid
dagens sammanträde och dels Martin Klausens (SD) avslagsyrkande
till förmån för eget förslag. Han ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt finans- och
näringslivsutskottets förslag.
Reservation
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-11-01 § 119
• Koncernstabens skrivelse – KS-2016-00758-1
• Förslag aktieägaravtal Scenkonst Västernorrland 161013
• Förslag bolagsordning Scenkonst Västernorrland 161013
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-14

28

§ 289 Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal
(KS-2016-00579-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagna riktlinjer för exploateringsavtal, dat. 201609-12.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till nya riktlinjer för
exploateringsavtal (se bilaga).
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-11-01 § 57
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00579-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-06-22, §98
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse
• Reviderade Riktlinjer för exploateringsavtal

____
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§ 290 Förslag till riktlinjer för markanvisningar
(KS-2016-00580-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva gällande markanvisningspolicy för Sundsvalls kommun
från 2012-09-26,
att anta föreslagna riktlinjer för markanvisningar i Sundsvalls
kommun.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till nya riktlinjer för
markanvisningar (se bilaga). De föreslagna riktlinjerna är tänkta att
ersätta gällande markanvisningspolicy från 2012 (se bilaga).
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-11-01 § 58
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00580-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-06-22, § 97
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse
• Markanvisningspolicy 2012-09-26
• Riktlinjer för markanvisningar 2016-06-13
____
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§ 291 Förordnande av tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse - aktieägaravtal samt
tilläggsavtal
(KS-2015-00951-3)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28 att förordna Sundsvall
Timrå flygplats till leverantör av en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse (”Förordnandet”). Förordnandet har i efterhand godkänts av
EU-kommissionen. 3 Kommissionens godkännande har föregåtts av
olika åtaganden från kommunernas sida. Dessa åtaganden bör
manifesteras i Flygplatsens ägardirektiv och i aktieägaravtalet mellan
ägarkommunerna.
0F

Överläggning
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med anledning av
diskussion gällande aktieägaravtalet med Timrå kommun.
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är att
återremittera ärendet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2016-11-01 - § 120
• Koncernstabens skrivelse
• Ägardirektiv Midlanda Flygplats AB 14-11-17
• Tilläggsavtal Midlanda
____

3

Beslut av EU kommissionen 2016-01-19 i ärende SA 38892 (2015/NN),
Sundsvall Timrå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av
allmänt ekonomiskt intresse.
Justerandes signatur
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§ 292 Sundsvalls sjukhus,
verksamhetsanpassningar för socialtjänstens
korttidsboende - internlån.
(KS-2016-00672-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ansöka om internlån om 1 350 000 kr ur 2016 års internlåneram i
syfte att slutfinansiera verksamhetsanpassningar för socialtjänsten på
Sundsvalls sjukhus, samt
att attesträtt för de beviljade medlen ges till projektchef Peter
Johansson vid service och teknik.
Ärendet
Ärendet avser ansökan om internlån för att finansiera ombyggnaden
till följd av socialtjänstens korttidsboende på Sundsvalls sjukhus.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-10-18 § 90
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00672-1
____
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§ 293 Nordichallen, takåtgärder - attesträtt
(KS-2016-00457-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef
Peter Johansson vid service och teknik.
Ärendet
Ärendet avser beslut om totalt 16 mnkr i investeringsmedel ur
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, i syfte att finansiera
projektet med nya takelement och utbyte av belysning till
Nordichallen.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-10-18 § 89
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00457-1
____
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§ 294 Taxa enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa för 2017
(KS-2016-00695-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (daterad
2016-08-25),
att fastställa timtaxan för tillsyn enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa för år 2017 till 930 kr,
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV),
samt
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.
Ärendet
Ändring av miljönämndens taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på samtliga attsatser i ärendet med
motiveringen att ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion
(M) om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417)
bereds.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag
till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds
(M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Reservation
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot
beslutet.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-11-01 § 118
• Koncernstabens skrivelse – KS-2016-00695-2
• Miljönämndens beslut samt miljökontorets handlingar
____
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§ 295 Renhållningstaxa för hushållsavfall 2017
(KS-2016-00645-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla
från 2017-01-01, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag, daterat 201609-15.
Ärendet
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall
för 2017. Taxan ska täcka de kostnader som Reko Sundsvall AB har
för hushållsavfall.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-10-18 § 88
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00645-1
• Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall för 2017
____
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§ 296 Motion (M) om att införa aktiva och
obligatoriska skolval för grundskolan
(KS-2016-00285-4)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen,
att uppmana barn- och utbildningsnämnden att informera
vårdnadshavare om innebörden av det fria skolvalet och hur detta
fungerar i praktiken,
att uppmana nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration (NAVI) att informera de vårdnadshavare som är aktuella
inom nämndens verksamheter om innebörden av det fria skolvalet
och hur detta fungerar i praktiken.
Ärendet
Moderaterna (M) föreslår i motionen att Sundsvalls kommun ska
införa aktiva och obligatoriska skolval i grundskolan. Ärendet är ett
förslag till beslut på motionen.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen
Berglunds (L) yrkande.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Jörgen Berglund (M) med
fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och LizaMaria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
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Deltagande i beslut
Angel Villaverde (MP) och Martin Klausen (SD) meddelar att de
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och
deltar därför inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-11-01 § 60
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00285-4
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-06-22 § 100
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse BUN-2016-00195-2
• Motion (M) om att införa aktiva och obligatoriska skolval för
grundskolan
____
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§ 297 Motion (FP) om att frångå kösystemet till de
fristående skolorna i Sundsvall så att även dessa
kan ta emot nyanlända elever - återremitterat
ärende
(KS-2015-00804-9)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad,
att Sundsvalls kommun bjuder in berörda friskolor till dialog med
syftet att förverkliga den förändrade lagstiftningens intentioner.
Ärendet
Motionärerna från Liberalerna (tidigare Folkpartiet Liberalerna, FP)
föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att
friskolorna i Sundsvalls kommun ska undantas kösystemet för att
kunna ta emot nyanlända elever. I motionen föreslås vidare att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur ett sådant undantag
ska kunna genomföras, och vilka resurser som ska följa med ett
sådant undantag.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar att första attsatsen får följande lydelse:
att anse motionen besvarad
Vidare yrkar han bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag till
den andra attsatsen.
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Bodil Hansson
(S) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är
plan- och utvecklingsutskottets förslag med Stefan Falks (L)
ändringsyrkande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-14

39

Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-11-01 § 59
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00804-9
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-30 § 138
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-16 § 152
• Koncernstabens skrivelse 2016-04-04
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-01-27 § 6
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
• Motion (FP) om att frångå kösystemet till de fristående skolorna i
Sundsvall, daterad 2015-10-26
____
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§ 298 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegationsbeslut
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:
o Finans- och näringslivsutskottet den 1 november 2016:
 § 112 Månadsrapport september 2016
 § 113 Finansiell rapport januari till augusti 2016
 § 116 Donationsmedelsrapport januari till augusti
2016
o Plan- och utvecklingsutskottet den 1 november 2016:
 § 61 Motion (M) om minnessten för veteraner i
Sundsvall
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 18 oktober 2016:
 § 87 Slutredovisning av byggprojekt, 2016-03
•
•
•
•

Justerandes signatur

Delegationsbeslut – Anmälan om personalärenden service och
teknik, KS-2016-00012
Delegationsbeslut yttrande tematiskt tillägg för dubbelspår på
Ostkustbanan, KS-2016-00561
Delegationsbeslut Thulegården - medel ur
investeringsbudgeten, KS-2016-00792
Delegationsbeslut - Skottsundsbacken - medel ur
investeringsbudgeten, KS-2016-00793
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Entreprenadbeställning 1 från Drakfastigheter avseende
Vibackeskolan, KS-2016-00734
Entreprenadbeställning 2 från Drakfastigheter avseende
Vibackeskolan, KS-2016-00735

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-14

42

§ 299 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
Ärenden
• Styrelseprotokoll:
o Stadsbacken AB 2016-09-05, §§ 82-95
o Reko 2016-09-20, §§ 36-42
o Reko 2016-10-10 per capsulam, §§ 43-44
o Sundsvall Vatten AB 2016-09-21, §§ 39-44
o Sundsvall Vatten AB 2016-10-10 per capsulam, §§ 45-46
____
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