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Justering
Till justerare utses Stefan Falk med Martin Klausen som ersättare.

____
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§ 203 Aktuellt från koncernstaben
(KS-2017-00088)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella
frågor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander
om följande:
•
•

Samarbetet i Sundsvall när det gäller utsatta EU-medborgare
Pågående utvecklingsarbete på koncernstaben
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§ 204 Redovisning av socialnämndens
ekonomiska situation
(KS-2017-00089)
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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§ 205 Statusrapport Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB
(KS-2017-00737)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Ekonomidirektör Örjan Folkesson har bjudits in till dagens
sammanträde för att ge en statusrapport för Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB. Han informerar bl a om följande:
•
•

Anti-tax avoidance directive som träder i kraft 2018-12-31
Ekonomisk utveckling för bolaget

____
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§ 206 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2017-00090)
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:
•

Infrastrukturarbetet vad gäller Ostkustbanan, kopplat till
framtida bostadsbyggande.
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§ 207 Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd,
trygghet och företagande
(KS-2017-00740)

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att socialnämnden år 2018 och framåt erhåller en generell
ramförstärkning på 30 mnkr för stärkt bemanning inom
äldreomsorgen och då med särskilt fokus på särskilda boenden,
att anslaget år 2018 på 30 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att anslaget år 2019 och framåt inarbetas i MRP 2019-2020 med plan
för 2021-2022,
att socialnämnden år 2018 erhåller ett anslag på 2 mnkr för
utveckling av trygghet med ny teknik inom hemtjänsten,
att anslaget år 2018 på 2 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att socialnämnden år 2018 erhåller ett anslag på 1 mnkr för motverka
utanförskap och social utsatthet för barn och unga samt att arbetet ska
ske i samarbete med barn- och utbildningsnämnden,
att anslaget år 2018 på 1 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att socialnämnden år 2018 och år 2019 erhåller ett anslag på 0,5
mnkr för arbetet mot våld i nära relationer,
att anslaget år 2018 på 0,5 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att anslaget år 2019 inarbetas i MRP 2019-2020 med plan för 20212022,
att kommunstyrelsen år 2018 och år 2019 erhåller ett anslag på 0,5
mnkr för via Näringslivsbolaget stimulera och stödja småföretagande,
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att anslaget år 2018 på 0,5 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att anslaget år 2019 inarbetas i MRP 2019-2020 med plan för 20212022.
Ärendet
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet presenterar ett
förslag som innebär kompletteringar av beslutad Mål- och resursplan
2018 med plan för 2019-2020. Förslagen är på totalt 34 mnkr och
omfattar bland annat förstärkt bemanning inom äldreomsorgen,
trygghet med ny teknik, stärkt arbete mot våld i nära relationer samt
stimulans för småföretagande.
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till följande förslag:
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att socialnämnden år 2018 och framåt erhåller en generell
ramförstärkning på 30 mnkr för stärkt bemanning inom
äldreomsorgen och då med särskilt fokus på särskilda boenden,
att anslaget år 2018 på 30 mnkr finansieras inom ramen för
2018 års budgeterade resultat,
att anslaget år 2019 och framåt inarbetas i MRP 2019-2020
med plan för 2021-2022,
att socialnämnden år 2018 erhåller ett anslag på 2 mnkr för
utveckling av trygghet med ny teknik inom hemtjänsten,
att anslaget år 2018 på 2 mnkr finansieras inom ramen för
2018 års budgeterade resultat,
att socialnämnden år 2018 erhåller ett anslag på 1 mnkr för
motverka utanförskap och social utsatthet för barn och unga
samt att arbetet ska ske i samarbete med barn- och
utbildningsnämnden,
att anslaget år 2018 på 1 mnkr finansieras inom ramen för
2018 års budgeterade resultat,
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att socialnämnden år 2018 och år 2019 erhåller ett anslag på
0,5 mnkr för arbetet mot våld i nära relationer,
att anslaget år 2018 på 0,5 mnkr finansieras inom ramen för
2018 års budgeterade resultat,
att anslaget år 2019 inarbetas i MRP 2019-2020 med plan för
2021-2022,
att kommunstyrelsen år 2018 och år 2019 erhåller ett anslag
på 0,5 mnkr för via Näringslivsbolaget stimulera och stödja
småföretagande,
att anslaget år 2018 på 0,5 mnkr finansieras inom ramen för
2018 års budgeterade resultat,
att anslaget år 2019 inarbetas i MRP 2019-2020 med plan för
2021-2022

Jörgen Berglund (M) yrkar på att ärendet i första hand återremitteras
för att beredas av koncernstaben. I andra hand, om återremissen
faller, väljer han att avstå från att delta i kommunstyrelsens beslut
och att återkomma i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen (SD)
instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.
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 ett förslag till beslut och det är
hans eget. Han finner att kommunstyrelsens beslutar enligt
ordförandens förslag.
Deltagande i beslut
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och
Martin Klausen (SD) meddelar att de återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

12

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag om satsningar på välfärd, trygghet och
företagande
____
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§ 208 Val av representanter till Regionalt
kompetensförsörjningsforum
(KS-2017-00729-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
Ärendet
Landstinget har beslutat att inrätta ett så kallat
Kompetensförsörjningsforum för att förstärka länets
kompetensförsörjning ur ett tillväxtperspektiv. Detta ärende handlar
om att utse två förtroendevalda representanter till
Kompetensförsörjningsforum, en vardera från majoriteten och
oppositionen.
Överläggning
Ordföranden yrkar på att ärendet återremitteras för att klargöra
Landstinget Västernorrlands intentioner med rådet.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att återremittera ärendet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00729-1
____
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§ 209 Begäran om styrgruppsrepresentant till
projektet KOLL2020, 2017-2020
(KS-2017-00685-3)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Hans Forsberg (C) till styrgruppsrepresentant för
KOLL2020.
Ärendet
Sundsvalls kommun är utifrån tidigare beslut medfinansiär i projektet
KOLL2020 där Landstinget Västernorrland står som leading partner.
Projektet prioriterades av det regionala strukturfondspartnerskapet
och beviljades medfinansiering i juni 2017. Projektstart var den 1
augusti och projektet löper till 30 november 2020, inklusive fyra
månader för avslut och rapportering.
Projektledare är rekryterad av landstinget och tillträder i september.
En arbetsgrupp har formerats och sammanträtt. Från leading partner,
Landstinget Västernorrland, har framförts att de för projektet önskar
en politisk styrgrupp på liknande sätt som i andra projekt som de
driver.
Överläggning
Ordföranden yrkar på att Hans Forsberg (C) utses till
styrgruppsrepresentant.
Han konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det blir också
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00685-3
• Missiv begäran om styrgrupprepresentant KOLL2020
____
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§ 210 Sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2018 med plan för 2019
(KS-2017-00651-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2018:
29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 24
september, 29 oktober (konstituerande sammanträde), 26 november,
17 december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2019:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 30
september, 28 oktober, 25 november och 16 december samt
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00
på sammanträdesdagarna.
Ärendet
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2018 med plan för 2019.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00651-1
____
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§ 211 Delårsrapport januari- augusti 2017 för
kommunstyrelsen
(KS-2017-00671-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2017 för
kommunstyrelsen, samt
att godkänna delrapporter för intern kontroll.
Ärendet
Delårsrapport januari-augusti 2017 för kommunstyrelsen följer upp
kommunstyrelens mål och resursplan för 2017. Delårsrapport januariaugusti 2017 är den andra uppföljningen för året av denna plan.
Som underlag till delårsrapport för kommunstyrelsen finns även
delårsrapporer från Drakfastigheter och servicecenter. Bifogade finns
även delrapportering av kommunstyrelsen interna kontrollplaner för
2017.
Överläggning
Angel Villaverde (MP) önskar få lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Vidare godkänner han att protokollsanteckningen får lämnas.
Protokollsanteckning
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
"Miljöpartiet tycker inte att målet "Bättre och mer tillgänglig
kollektivtrafik" är uppnått i Sundsvall. Däremot tycker Miljöpartiet
att de aktiviteter som ingår i denna handlingsplan är i själva verket
ett steg bland flera som kan bidra i längden att uppnå målet."
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-10-03 § 61
• Koncernstabens skrivelse- KS-2017-00671-2
• Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari-augusti 2017
• Servicecenter Delårsrapport 2 2017
• Drakfastigheter Delårsrapport 2 2017
• Delrapportering 2 intern kontroll KS uppsiktsansvar
• Delrapportering 2 Intern kontroll 2017 Koncernstaben
• Delrapportering 2 Intern kontroll 2017 Drakfastigheter
• Delrapportering 2 Intern kontroll 2017 Servicecenter
• Investeringsrapport 2017 Delårsrapport 2
____
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§ 212 Delårsrapport januari-augusti 2017 för
kommunen och kommunkoncernen
(KS-2017-00669-4)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna delårsrapport januari-augusti 2017 för kommunen och
kommunkoncernen till kommunfullmäktige och särskilt uppmärksamma
kommunfullmäktige på barn- och utbildningsnämndens och
socialnämndens prognostiserade underskott, samt
att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt uppmärksammar
kommunfullmäktige på nedanstående förslag till beslut i
kommunfullmäktige om att barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden måste anpassa sin verksamhet till tilldelad ram.
att överförmyndarnämndens begäran om ersättning för extra
verksamhetskostnader år 2017 beträffande Sundsvalls kommuns andel
får hanteras inom ramen för kommunstyrelsens beslut om stöd till
överförmyndarnämndens verksamhet, KS-2016-00956, samt

att överförmyndarnämndens begäran om ersättning för planerat
utvecklingsarbete år 2018 beträffande Sundsvalls kommuns andel får
behandlas i ett senare skede när det finns en handlingsplan för
arbetet.
Därutöver föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport januari-augusti för kommunen och
kommunkoncernen,
att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att besluta om nödvändiga
åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram,
att socialnämnden uppmanas att besluta om nödvändiga åtgärder för att
anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram,
att avslå socialnämndens begäran om 13,75 miljoner kronor för
resterande del av villkorat tillskott i MRP 2017-2018 med plan för
2019-2020,
att notera att överförmyndarnämndens begäran om extra ersättning
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beträffande Sundsvalls kommuns andel för ökade verksamhetskostnader
2017 samt ersättning för planerat utvecklingsarbete hanteras inom ramen
för kommunstyrelsens beslut om stöd till överförmyndarnämndens
verksamhet

Ärendet
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-augusti 2017
för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 241,7
miljoner kronor för kommunen, vilket är 67,5 miljoner kronor högre i
jämförelse med resultatet för januari-augusti 2016, (174,3 miljoner
kronor). Resultatprognosen för 2017 uppgår till 130 miljoner kronor för
kommunen, vilket är cirka 34 miljoner kronor sämre än det budgeterade
resultatet på 164,1 miljoner kronor.
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen
kommer att klara balanskravsresultatet, om det prognostiserade
resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut.

Överläggning
Det noteras till protokollet att följande redaktionella ändringar i
delårsrapporten ska göras:
Nuvarande text på sid 10, andra stycket:
”Mot bakgrund av att flertalet av indikatorerna till målen inte
har uppnått beslutade målnivåer är bedömningen att målet som
helhet troligen inte kommer att uppnås 2017.”
Ska ersättas med:
”Mot bakgrund av att resultatet för sysselsättningsökningen är
positivt bedöms målet som helhet uppnås, dock kommer
nämndsmålen inom området inte att nås i tillräcklig
utsträckning.”
Nuvarande text på sid 33 under rubriken ”Sjukfrånvaro”:
”Utfallet för sjukfrånvaron är 9,1 procent, 0,6 procentenheter
lägre än utfallet för hela året 2016, 9,7 procent.”
Ska ersättas med:
Utfallet för sjukfrånvaron är 9,5 procent, 0,2 procentenheter
lägre än utfallet för hela året 2016, 9,7 procent.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Först konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut
avseende de attsatser som ska beslutas utav kommunstyrelsen och det
är finans- och näringslivsutskottets förslag. Ordföranden finner att
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kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt
finans- och näringslivsutskottets förslag avseende de attsatser som
ska beslutas utav kommunfullmäktige. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Deltagande i beslut
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och
Martin Klausen (SD) meddelar att de återkommer vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i beslut gällande
de attsatser som kommunfullmäktige ska besluta om.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-10-09 § 76
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00669-4
• Delårsrapport jan-augusti 2017 ver 1.0
____
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§ 213 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan
2018 (årsbudget 2018)
(KS-2017-00675-3)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan
2018 i enlighet med koncernstabens förslag daterat 2017-10-04.
Ärendet
Koncernstaben har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska
gälla för nämndernas arbete med Mål och resursplan 2018 – 1 år
(Årsbudget 2018). Ramarna utgår från finansiella ramar och
resursfördelning mellan nämnderna enligt kommunfullmäktiges
beslut den 26 juni 2017 § 153.
Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom
ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och
personalkostnadsuppräkningar.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-10-09 - § 77
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00675-3
• Ekonomiska ramar 2018 bilaga 1 o 2
____
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§ 214 Sundsvall Årets stadskärna 2021
(KS-2017-00511-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta totalt 2 760 000 kr för medfinansiering av Sundsvall Årets
Stadskärna 2021,
att finansieringen avser perioden 2017-10-01 till 2021-12-31,
att finansieringen sker inom stadsbyggnadsnämndens ram, med
160 000 kr 2017 samt 650 000 tkr per år 2018 – 2021,
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden, att med stöd från
kommunstyrelsen, att samordna kommunens deltagande i Sundsvall
Årets Stadskärna 2021,
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden, Näringslivsbolaget i Sundsvall
AB och kommunstyrelsen att uppdra åt respektive förvaltning/bolag
att utse en representant vardera till projektets styrgrupp, samt
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden, Näringslivsbolaget i Sundsvall
AB, kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden att uppdra åt
respektive förvaltning/bolag att vid behov avsätta resurser för
deltagande i arbetsgrupper inom ramen för Sundsvall Årets
Stadskärna 2021.
Ärendet
Fastighetsägarna Mittnord AB och På Stan’s Näringsidkare
ekonomisk förening har under våren 2017 fört en diskussion med
kommunen gällande en gemensam satsning på att bli ”Årets
Stadskärna” 2021. I dagsläget har diskussionen landat i att, om
kommunfullmäktige ställer sig positivt till det, inleda ett samarbete
där respektive part avsätter 650 tkr per år i en gemensam
projektbudget. Ett aktiebolag har bildats för ändamålet, med delat
ägarskap av Fastighetsägarna Mittnord AB och På Stan’s Näringsidkare ek. förening. Aktiebolaget ansvarar för projektet ”Sundsvall
Årets Stadskärna 2021”, till vilket man alltså önskar kommunalt
deltagande och medfinansiering fram till och med 2021.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-09-26 § 74
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00511-1
• Projektbeskrivning Sundsvall - årets stadkärna 2021
• QM Ansökan
• QM Fakta
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

24

§ 215 Beslut om verksamhetsområde för
spillvatten och vatten för fastigheterna runt
Kvällsjön, Matfors
(KS-2016-00868-7)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå miljönämndens förslag om att inrätta nytt
verksamhetsområde för vatten och spillvatten vid Kvällsjön, Matfors.
Ärendet
Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om
inrättande av verksamhetsområde för spillvatten och vatten för 21
fastigheter vid Kvällsjön, Matfors enligt bifogad karta och
fastighetsförteckning.
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en
eller flera vattentjänster ordnats eller ska ordnas genom allmän VAanläggning. Det är kommunen som beslutar om verksamhetsområde.
Kommunen är skyldig att bestämma verksamhetsområde, om det
behövs i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för
människors hälsa och miljö.
Mot bakgrund av det underlag som inkommit i ärendet gör
koncernstaben bedömningen att kommunen inte är skyldig att inrätta
verksamhetsområde enligt 6 § i vattentjänstlagen och föreslår därför
kommunfullmäktige besluta att avslå föreslaget verksamhetsområde
vid Kvällsjön, Matfors.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-09-26 § 57
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00868-7
• Synpunkt från boende vid Kvällsjön
• Begäran om underlag, förslag till utökat verksamhetsområde vid
Kvällsjön, Matfors
• Begäran om komplettering, verksamhetsområde för spillvatten
och dricksvatten Kvällsjön
• Kompletterande underlag utökat - VO Kvällsjön
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Informationsskrivelse till boende vid Bodtjärn-Skölevägen
utskickat 170216
Protokollsutdrag miljönämnden 2016-11-09 §69
Översiktskarta Kvällsjön-Bodtjärn
Projektrapport miljökontoret
Fastighetslista Kvällsjön-Bodtjärn
Protokollsutdrag miljönämnden 2010-12-15 §103

____
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§ 216 Återrapportering av socialnämndens
utredning om återanvändning/återbruk av
kommunens möbler
(KS-2017-00549-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna socialnämndens återrapportering gällande uppdraget att
återanvända/återbruka kommunens möbler.
Ärendet
I samband med att kommunfullmäktige hanterade en motion från
miljöpartiet (dnr KS-2015-00327) om återanvändning/återbruk av
kommunens möbler och andra saker i kommunens verksamhet,
uppdrog fullmäktige till socialnämnden att utreda hur
återanvändning/återbruk av möbler kan införas. Socialnämnden har
nu godkänt förvaltningens redovisning av uppdraget och fullmäktige
föreslås nu godkänna nämndens återrapportering av uppdraget.
Överläggning
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till infrastruktur- och
serviceutskottets förslag samt till följande tilläggsattsatser:
att Servicecenter får i uppdrag att organisera
återanvändning/återbruk av kommunens möbler och andra
saker i kommunens verksamhet
att Servicecenter får i uppdrag att utföra ovanstående i
samarbete med NAVI
att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige i juni 2018
Jörgen Berglund (M), Liza Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L)
instämmer i Angels Villaverdes (MP) yrkande.
Hans Forslund (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets
förslag.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
infrastruktur- och serviceutskottets förslag, dels Angel Villaverde
(MP) med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och
serviceutskottets förslag.
Reservation
Angel Villaverde (MP), Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M),
Liza Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot
beslutet
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-10-03 § 66
• Koncernstabens skrivelse KS-2017-00549-1
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-20 §82
• Socialförvaltningens skrivelse
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-21 §358
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-16

28

§ 217 Beslut angående Livsmiljöanalysen 2017
(KS-2017-00676-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inte producera Livsmiljöanalysen 2017, samt
att från och med 2018 producera Livsmiljöanalysen vartannat år
under resterande giltighetstid för RIKARE
Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att uppföljning och dess analys av
måluppfyllelse i RIKARE ska presenteras årligen i
Livsmiljöanalysen (KF 2013-02-25 § 27)
Arbetet med Livsmiljöanalysen är mycket resurskrävande samtidigt
som de samhällstrender som analyseras förändras långsamt.
Koncernstaben anser därför att det inte finns något behov av att göra
en livsmiljöanalys varje år. Koncernstaben föreslår därför att
Livsmiljöanalysen inte produceras under 2017 samt att den från och
med 2018 produceras vartannat år under resterande giltighetstid för
RIKARE.
Överläggning
Angel Villaverde (MP) önskar få lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Vidare godkänner han att protokollsanteckningen får lämnas.
Protokollsanteckning
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
"Livsmiljöanalysen är ett viktigt bakgrundsmaterial för partiernas
MRP-arbete.
Det är mycket viktigt att analysen baseras på och visar färska data
samt att den presenteras i så god tid att partierna hinner inarbeta
förslag i sina MRP utifrån analysen."
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-10-03 § 67
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00676-1
____
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§ 218 Motion (L) beträffande cykelväg runt Alnö
(KS-2016-00854-5)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Liberalerna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
beträffande cykelväg runt Alnö. Förslaget i motionen innebär att
arbetet med cykelväg runt Alnö ska återupptas för att minska risken
för olyckor. Detta ärende är ett svar på motionen.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen.
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan
Falks (L) yrkande.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets
förslag om att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Stefan Falk (L)
med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och
serviceutskottets förslag
Reservation
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och LizaMaria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Deltagande i beslut
Martin Klausen (SD) och Angel Villaverde (MP) meddelar att de
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och
deltar därför inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-10-03 § 68
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Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00854-5
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2017-04-26 § 83
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-03-23
Motion (L) beträffande cykelväg runt Alnö, inlämnad 2016-11-14

____
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§ 219 Motion (SD) om att undersöka luftkvaliteten
i våra kommunala skolor
(KS-2017-00575-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad.
Ärendet
Ärendet avser svar på en motion från Sverigedemokraterna om att
undersöka luftkvaliten i kommunens skolor.
Överläggning
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets
förslag om att anse motionen vara besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Deltagande i beslut
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-10-03 § 69
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00575-3
• Motion (SD) om att undersöka luftkvaliteten i våra kommunala
skolor, inlämnad 2017-06-26
____
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§ 220 Motion (KD) angående införande av
digitaliseringspott i skolan
(KS-2017-00226-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad,
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda behovet av en
digitaliseringspott som en del av analysarbetet inför mål- och
resursplan 2019-2022, samt
att förslaget om införande av digitaliseringspott i skolan hänskjuts
till partiernas arbete med prioriteringar i mål- och resursplan tidigast
för perioden 2019-2022.
Ärendet
Kristdemokraterna har genom Liza-Maria Norlin (KD) lämnat en
motion om införande av digitaliseringspott i skolan.
Koncernstaben föreslår att ärendet hänskjuts till den ordinarie
budgetprocessen och att partierna i sitt arbete med mål- och
resursplan har möjlighet att prioritera området, tidigast för perioden
2019-2022.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till finans- och
näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-09-26 § 75
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00226-3
• Motion (KD) angående införande av digitaliseringspott i skolan
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§ 221 Motion (M) om att nyttja Mobibblan som
förhandsröstningsställe vid allmänna val
(KS-2015-00871-7)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att utredningen även innefattar vilka eventuella kostnader ett
nyttjande av Mobibblan som förtidsröstställe skulle innebära.
Ärendet
Moderaterna har via ledamoten Patrik Gustavsson (M) lämnat in en
motion till kommunfullmäktige, om att utreda möjligheten att
använda Sundsvalls bokbuss, Mobibblan, som valbuss för att
underlätta förtidsröstningen vid allmänna val. Det här ärendet är ett
svar på motionen.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-09-26 § 58
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00871-7
• Protokollsutdrag valnämnden 2017-05-04 §12
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20 § 46
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
• Motion (M) nyttja Mobibblan som förhandsröstningsställe vid
allmänna val, inlämnad 2017-11-19
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§ 222 Motion (M) angående unika stadsdelsnamn
(KS-2017-00085-4)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Mikael Gäfvert, Bertil Kjellberg och Alicja Kapica har för
Moderaterna (M) lämnat in en motion i vilken de uppdrar till
stadsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till att ändra namn
på vissa stadsdelar i Sundsvalls stad. Motionärerna menar att
stadsdelsnamn som till exempel Norra och Södra Kajen samt
Södermalm inte är unika och att de borde få namn som är mer knutna
till Sundsvalls historia.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag att avslå motionen och dels Jörgen
Berglunds (M) förslag om att bifalla motionen. Han ställer dessa
förslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Reservation
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot
beslutet.
Deltagande i beslut
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) meddelar att de
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och
deltar därför inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-09-26 § 59
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Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00085-4
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2017-05-24 § 90
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-04-26
Motion (M) angående unika stadsdelsnamn
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§ 223 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 26 september 2017:
 § 71 Remiss, regional process för samlad lägesbild vid
samhällsstörningar
 § 72 Ansökan om finansiering 2018 från Ung
Företagsamhet
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 3 oktober 2017:
 § 62 Omfördelning av medel för nyproduktion
"Särskilda boenden för äldre" (Norra
kajen/Granlunda/Heffnergården) - medel ur
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter
 § 63 Regionalt trafikförsörjningsprogram - Sundsvalls
kommuns remissyttrande
 § 64 Bättre och tillgängligare kollektivtrafik –
ungdomskort
 § 65 UPPHANDLING – Print som tjänst, fastställande
av kravspecifikation (UH-2017-19)
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• KS-2017-00647 Delegationsbeslut - Yttrande detaljplan
Bergsåker
• KS-2017-00648 Avtal Övik bildningsnämnden e-tjänster
• KS-2017-00648 Avtal Övik humanistiska nämnden e-tjänster
• KS-2017-00648 Avtal Övik kultur och fritidsnämnden e-tjänster
• KS-2017-00648 Avtal Övik kommunstyrelsen e-tjänster
• KS-2017-00648 Avtal Övik omsorgsnämnden e-tjänster
• KS-2017-00648 Avtal Övik samhällsbyggnadsnämnden etjänster
• KS-2017-00648 Beslut personuppgiftsbiträdesavtal Timrå
• KS-2017-00655 Delegationsbeslut - Förvärv av
bostadsrättslägenhet
• KS-2017-00661 Delegationsbeslut - Draghällans förskola
reinvestering
• KS-2017-00662 Delegationsbeslut - Draghällans förskola
energieffektiviseringsåtgärder
• KS-2017-00664 Delegationsbeslut - Västermalms skola
arbetsmiljöåtgärder
• KS-2017-00666 Delegationsbeslut - Yttrande detaljplan Balder 7
• KS-2017-00696 Tilldelningsbeslut - Transport av internpost och
gods
• KS-2017-00701 Delegationsbeslut - Gärdehov
tillgänglighetsåtgärder
• KS-2017-00739-1 Delegationsbeslut – Beslut att bevilja
kompletterande sociala investeringsmedel till Sociala
investeringar –IM Possible, FÖS samt Ny Framtid
• KS-2017-00224-3 Delegationsbeslut – Redogörelse av bisyssla
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§ 224 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden
• Styrelseprotokoll:
o Sundsvall Elnät AB 2017-05-16
o Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB - extra
styrelsemöte 2017-08-31
o MittSverige Vatten & Avfall AB 2017-08-29
o Näringslivsbolaget AB 2017-09-14
o Ostkustbanan 2015 AB 2017-09-01
o REKO Sundsvall AB 2017-08-29 - extra bolagsstämma per
capsulam
o REKO Sundsvall AB 2017-08-29
o ServaNet 2017-06-08
o SKIFU AB 2017-09-07
o Stadsbacken AB 2017-04-28
o Stadsbacken AB 2017-06-02 - konstituerande sammanträde
o Stadsbacken AB 2017-06-02 - årsstämma
o Stadsbacken AB 2017-06-02
o Sundsvall Logistikpark AB 2017-05-02
o Sundsvall Logistikpark AB 2017-05-19 – årsstämma
o Sundsvall Logistikpark AB 2017-05-19
o Sundsvall Logistikpark AB 2017-06-14
o Sundsvall Oljehamn AB 2017-05-19 - konstituerande
sammanträde
o Sundsvall Oljehamn AB 2017-05-19
o Sundsvall Oljehamn AB 2017-05-19 - årsstämma
o Sundsvall Timrå Airport 2017-09-14
o Sundsvall Vatten AB 2017-08-29 - extra bolagsstämma per
capsulam
o Sundsvall Vatten AB 2017-08-29
o Sundsvalls Hamn AB 2017-05-19 - konstituerande
sammanträde
o Sundsvalls Hamn AB 2017-05-19
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o Sundsvalls Hamn AB 2017-05-19 - årsstämma
•
•

KS-2017-00656 Stödföreningen för småskalig vattenkraft
Protokoll - Ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt 2017-0616
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