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Tid
Plats

Kl. 14.00 – 14.40
Kommunstyrelsens sessionssal

Ledamöter

Närvarande1

Peder Björk (S), ordförande
Bodil Hansson (S), v ordf
Niklas Säwén (S)
Lisa Tynnemark (S)
Anders Hedenius (S)
Åsa Ulander (S)
Hans Forsberg (C)
Sanna Jonsson (C)
Christiane Rüdiger (V)
Alicja Kapica (M)
Viktoria Jansson (M)
Stefan Falk (L)
Fáten Nilsson (L)
Liza-Maria Norlin (KD)
Mats Hellhoff (SD)

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

Ersättare
Leif Nilsson (S)
Jeanette Hedlund (S)
Jonas Väst (S)
Annika Kallin (S)
João Pinheiro (S)
Christina Nordenö (S)
Reinhold Hellgren (C)
Hans Zetterkvist (V)
Niklas Evaldsson (V)
Bertil Kjellberg (M)
Tom Emanuelz (M)
Catrin Eliasson (L)
Emil Esping (KD)
Johnny Skalin (SD)
Olga Nordlund (SD)

Närvarande¹
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

Leif Nilsson (S)

§§ 244-271

Jeanette Hedlund (S)

§§ 244-271

Tjänstgör paragraf
§§ 244-271
§§ 244-271

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

Åsa Bellander
Örjan Folkesson
Patrik Jansson
Caroline Grafström
Jimmy Andersson

Justerandes signatur

kommundirektör
ekonomidirektör
kommunsekreterare
kommunsekreterare
kommunjurist
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Protokollet omfattar §§ 244-271

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Fáten Nilsson
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Koncernstabens kansli
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Justering
Till justerare utses Fáten Nilsson med Alicja Kapica som ersättare.

____
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§ 244 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
(KS-2018-00005)
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 kommundirektör Åsa Bellander
om aktuella händelser i kommunen och tar bland annat upp följande:
•
•
•
•
•
•
•

Sundsvalls kommuns utbildningsinsats Första hjälpen till
psykisk hälsa
Mångfaldsdagen som genomfördes för åttonde gången den 1
november
Årets kultur- och idrottsstipendier som utses av kultur- och
fritidsnämnden
Sundsvall växer-dagen 2018 som genomfördes den 19
november och hade fokus på trygghetsfrågor och Sundsvalls
positiva stadsutveckling
Virtual Reality (VR) projekt som är på gång i socialtjänsten
Idéslussens innovationsprogram för verksamhetsutvecklare
och förändringsledare
Aktuella projekt och händelser för digitaliseringen i
Sundsvalls kommuns

____
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§ 245 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2018-00014)

Punkten utgår från dagens sammanträde.
____

Justerandes signatur
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§ 246 Val av ledamöter och ersättare till
kommunala pensionärsrådet
(KS-2018-00947)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse följande fyra ledamöter och fyra ersättare till Kommunala
Pensionärsrådet (KPR), från och med 2019-01-01, intill det
sammanträde då val av pensionärsråd förrättas nästa gång:
Ledamöter:
Niklas Säwén (S)
Hans Zetterkvist (V)
Christina Nordenö (S)
Catrin Eliasson (L)
Ersättare:
Sanna Jonsson (C)
Åsa Ulander (S)
João Pinheiro (S)
Tom Emanuelz (M)
att utse Niklas Säwén (S) till ordförande i Kommunala
Pensionärsrådet från och med 2019-01-01, intill det sammanträde då
val av pensionärsråd förättas nästa gång.
Ärendet
Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för
pensionärernas organisationer (lokalföreningarna). Rådet består av 14
ledamöter, varav kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och fyra
ersättare, varav en ordförande. Ledamöterna/ersättarna (valda av
kommunen) utses för en tid av fyra år, vilket sammanfaller med tiden
för allmänna val. De övriga tio ledamöterna väljs av
pensionärsorganisationerna med sex ersättare.
Kommunstyrelsen har att utse fyra ledamöter och fyra ersättare,
varav en ordförande, till Kommunala Pensionärsrådet för perioden
från och med 2019-01-01 till dess val av pensionärsråd förrättas nästa
gång.
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Överläggning
Ordföranden anger följande beslutsordning: Först ska
kommunstyrelsen besluta om val av ledamöter till Kommunala
Pensionärsrådet. Därefter ska kommunstyrelsen besluta om val av
ersättare till Kommunala Pensionärsrådet.
Ordföranden yrkar på att Niklas Säwén (S), Hans Zetterkvist (V) och
Christina Nordenö (S) utses till ledamöter i Kommunala
Pensionärsrådet samt att Niklas Säwén (S) utses till ordförande.
Alicja Kapica (M) yrkar på att Catrin Eliasson (L) utses till ledamot i
Kommunala Pensionärsrådet.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Niklas Säwén (S), Hans Zetterkvist (V), Christina Nordenö
(S) och Catrin Eliasson (L) till ledamöter i Kommunala
Pensionärsrådet samt att utse Niklas Säwén (S) till ordförande. Detta
blir också kommunstyrelsens beslut.
Ordföranden yrkar på att Sanna Jonsson (C), Åsa Ulander (S) och
João Pinheiro (S) utses till ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.
Alicja Kapica (M) yrkar på att Tom Emanuelz (M) utses till ersättare
i Kommunala Pensionärsrådet.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Sanna Jonsson (C), João Pinheiro (S), Åsa Ulander (S) och
Tom Emanuelz (M) till ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. Detta
blir också kommunstyrelsens beslut.
____
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§ 247 Val av ledamöter och ersättare till
funktionshindersrådet
(KS-2018-00948)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse följande tre ledamöter och tre ersättare till Kommunala
Funktionshindersrådet, från och med 2019-01-01, intill det
sammanträde då val av funktionshindersråd förrättas nästa gång:
Ledamöter:
Sanna Jonsson (C)
Annika Kallin (S)
Emil Esping (KD)
Ersättare:
Leif Nilsson (S)
Niklas Evaldsson (V)
Stefan Falk (L)
att utse Sanna Jonsson (C) till ordförande i Kommunala
Funktionshindersrådet från och med 2019-01-01, intill det
sammanträde då val av funktionshindersråd förättas nästa gång.
Ärendet
Det Kommunala Funktionshinderrådet är ett forum för samråd och
informationsutbyte mellan funktionshinderrörelsen och kommunen.
Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter och tre ersättare, varav
en ordförande, till Kommunala Funktionshinderrådet för perioden
från och med 2019-01-01 till dess val av funktionshindersråd
förrättas nästa gång.
Överläggning
Ordföranden anger följande beslutsordning: Först ska
kommunstyrelsen besluta om val av ledamöter till Kommunala
Funktionshindersrådet. Därefter ska kommunstyrelsen besluta om val
av ersättare till Kommunala Funktionshindersrådet.
Ordföranden yrkar på att Sanna Jonsson (C) och Annika Kallin (S)
utses till ledamöter i Kommunala Funktionshindersrådet samt att
Sanna Jonsson (C) utses till ordförande.
Justerandes signatur
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Alicja Kapica yrkar på att Emil Esping (KD) utses till ledamot i
Kommunala Funktionshindersrådet.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Sanna Jonsson (C), Annika Kallin (S) och Emil Esping (KD)
till ledamöter i Kommunala Funktionshindersrådet samt att utse
Sanna Jonsson (C) till ordförande. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Ordföranden yrkar på att Leif Nilsson (S) och Niklas Evaldsson (V)
utses till ersättare i Kommunala Funktionshindersrådet.
Stefan Falk (L) yrkar på att han själv ska utses till ersättare i
Kommunala Funktionshindersrådet.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Leif Nilsson (S), Niklas Evaldsson (V) och Stefan Falk (L)
till ersättare i Kommunala Funktionshindersrådet. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
____
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§ 248 Val av ledamöter och ersättare till rådet för
social hållbarhet
(KS-2018-00949)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse följande fem ledamöter till Rådet för Social Hållbarhet, från
och med 2019-01-01, intill det sammanträde då val av Rådet för
Social Hållbarhet förrättas nästa gång:
Ledamöter:
Bodil Hansson (S)
Christiane Rüdiger (V)
Hans Forsberg (C)
Alicja Kapica (M)
Jeanette Lozanovski (L)
att utse Bodil Hansson (S) till ordförande i Rådet för Social
Hållbarhet från och med 2019-01-01, intill det sammanträde då val
av Rådet för Social Hållbarhet förättas nästa gång.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att utse fem ledamöter, varav en ordförande,
till Rådet för Social Hållbarhet för perioden från och med 2019-01-01
till dess val av Rådet för Social Hållbarhet förrättas nästa gång.
Överläggning
Ordföranden yrkar på att Bodil Hansson (S), Christiane Rüdiger (V)
och Hans Forsberg (C) utses till ledamöter i Rådet för Social
Hållbarhet samt att Bodil Hansson (S) utses till ordförande.
Alicja Kapica (M) yrkar på att hon själv och Jeanette Lozanovski (L)
utses till ledamöter i Rådet för Social Hållbarhet.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Bodil Hansson (S), Christiane Rüdiger (V), Hans Forsberg
(C), Alicja Kapica (M) och Jeanette Lozanovski (L) till ledamöter i
Rådet för Social Hållbarhet samt att utse Bodil Hansson (S) till
ordförande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
____
Justerandes signatur
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§ 249 Val av ledamöter och ersättare till
insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond
för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022
(KS-2018-00950)
Beslut
att utse följande två ledamöter och två ersättare till
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond för perioden från
och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31:
Ledamöter:
Kjell Bergkvist (C)
Vakant
Ersättare:
Leif Nilsson (S)
Liza-Maria Norlin (KD)
Ärendet
Fonden är en insamlingsstiftelse gemensam för Sundsvalls kommun
och Naturskyddsföreningen Sundsvall. Syftet är att samla in pengar
för att skydda värdefull natur i kommunen. Styrelsen består av sju
ledamöter med ersättare, varav två ledamöter och två ersättare är
utsedda av Sundsvalls kommun och tre ledamöter är utsedda av
Naturskyddsföreningen Sundsvall. I styrelsen ingår också två
tjänstemän från miljökontoret.
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och två ersättare till
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond för perioden från
och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31.
Överläggning
Ordföranden anger följande beslutsordning: Först ska
kommunstyrelsen besluta om val av ledamöter till
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. Därefter ska
kommunstyrelsen besluta om val av ersättare till Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond.
Ordföranden yrkar på att Kjell Bergkvist (C) utses till ledamot i
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Kjell Bergkvist (C) till ledamot i Insamlingsstiftelsen
Sundsvalls Naturskyddsfond. Detta blir också kommunstyrelsens
beslut.
Ordföranden yrkar på att Leif Nilsson (S) utses till ersättare i
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.
Alicja Kapica (M) yrkar på att Liza-Maria Norlin (KD) utses till
ersättare i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att Leif Nilsson (S) och Liza-Maria Norlin (KD) utses till ersättare i
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.
____
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§ 250 Val av ledamot till valberedningen för ideella
föreningen Åkroken
(KS-2018-00951)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återupptas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14
januari 2019.
Ärendet
Ideella föreningen Åkroken bildades sommaren 2003 med ändamålet
att skapa en stark arena för forskning, utveckling och tillväxt i
regionen genom en kreativ och kraftfull samverkansmiljö.
Föreningen verkar genom det helägda servicebolaget Åkroken
Science Park AB.
I föreningens stadgar görs val som anges i § 7 och i § 12. Dessa
förbereds av en valberedning. Valberedningen består av tre
ledamöter. Härav nomineras och utses två av föreningsstämman,
medan en nomineras av Sundsvalls kommun och utses av föreningsstämman.
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot till
Valberedningen för Ideella föreningen Åkroken för perioden från och
med 2019 fram till ordinarie föreningsstämma 2023.
Överläggning
Ordföranden yrkar på att ärendet återupptas vid kommunstyrelsens
sammanträde den 14 januari 2019.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
____
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§ 251 Val av ledamot till Design i Västernorrland
Ideell förening
(KS-2018-00952)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till styrelsen för Design i Västernorrland Ideell förening välja
Reinhold Hellgren (C) för perioden fram till föreningens årsstämma
2021.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot till
Design i Västernorrland Ideell förening för perioden fram till
föreningens årsstämma 2021.
Överläggning
Ordföranden yrkar på att Reinhold Hellgren (C) utses till ledamot i
Design i Västernorrland Ideell förening.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Reinhold Hellgren (C) till ledamot i Design i Västernorrland
Ideell förening. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
____
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§ 252 Mål och resursplan 2019-2020 med plan för
2021-2022
(KS-2018-00439)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till kommunfullmäktiges
sammanträde komplettera ärendet med tjänsteskrivelse samt övriga
erforderliga handlingar och ekonomiska sammanställningar.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022
enligt föreliggande förslag från majoriteten (Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Vänsterpartiet),
att notera att kommunfullmäktige sedan tidigare 2018-11-26 beslutat
om skattesatsen för år 2019 till 22:59 per skattekrona.
Ärendet
Kommunstyrelsen (2018-06-11 § 137) beslutade att ärendet skulle
återupptas när ett nytt kommunfullmäktige utsetts. Det
konstituerande sammanträdet för kommunfullmäktige var den 29
oktober 2018 och kommunstyrelsen återupptar nu ärendet.
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget
som omfattar minst tre år. Förslag till budget ska upprättas av
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för
det, får budgetförslaget upprättas i november månad och allra senast
före december månads utgång ska kommunfullmäktige fastställa
budgeten för kommande år.
Om budgetbeslutet senareläggs ska fullmäktige ändå före november
månads utgång fastställa skattesatsen som ingår i den preliminära
inkomstskatten under det följande året.
De år då val av kommunfullmäktige har hållits i hela landet ska
budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige.
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Överläggning
Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen beslutar följande:
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till
kommunfullmäktiges sammanträde komplettera ärendet med
tjänsteskrivelse samt övriga erforderliga handlingar och
ekonomiska sammanställningar.
Vidare yrkar ordföranden bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Vänsterpartiets förslag till Mål och resursplan 2019-2021 med
plan för 2021-2022 samt till följande tilläggsatt-sats:
att notera att kommunfullmäktige sedan tidigare 2018-11-26
beslutat om skattesatsen för år 2019 till 22:59 per skattekrona.
Stefan Falk (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till Mål och
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022.
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022.
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till Mål och
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag
till Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut när det
gäller den att-sats som beslutas av kommunstyrelsen, och det är hans
eget förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Därefter konstaterar ordföranden att det finns fem förslag till beslut
när det gäller de att-satser som beslutas av kommunfullmäktige, dels
hans eget förslag, dels Alicja Kapicas (M) förslag, dels Stefan Falks
(L) förslag, dels Mats Hellhoffs (SD) förslag, och dels Liza-Maria
Norlins (KD) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L), Fáten
Nilsson (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD)
reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
• Kristdemokraternas Mål och resursplan 2019-2020 med plan
för 2021-2022, inlämnad vid kommunstyrelsen 2018-06-11
• Liberalernas Mål och resursplan 2019-2020 med plan för
2021-2022, inlämnad vid kommunstyrelsen 2018-06-11
• Moderateras Mål och resursplan 2019-2020 med plan för
2021-2022, inlämnad vid kommunstyrelsen 2018-06-11
• Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiets Mål
och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022, inlämnad
vid kommunstyrelsen 2018-12-03
• Sverigedemokraternas Mål och resursplan 2019-2020 med
plan för 2021-2022, inlämnad vid kommunstyrelsen 2018-1203
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-11 § 137
____
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§ 253 Intern kontrollrapport 2018 för
kommunstyrelsens verksamhet
(KS-2018-00702-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av 2018 års internkontroll för
kommunstyrelsekontorets verksamheter koncernstaben,
Drakfastigheter och Servicecenter,
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern
kontroll för kommunstyrelsekontorets verksamheter koncernstaben,
Drakfastigheter och Servicecenter samt
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer.
Ärendet
Kommunstyrelsens verksamheter består av koncernstaben,
Drakfastigheter och Servicecenter. I enlighet med kommunens
internkontrollreglemente har kommunstyrelsekontorets verksamheter
följt upp den interna kontrollplanen för 2018. I detta ärende redovisas
uppföljningen av de av kommunstyrelsens beslutade intern
kontrollplaner för verksamhetsåret. Som bilagor finns
kommunstyrelsekontorets samtliga verksamheters kontrollrapporter,
verksamhetschefernas rapporter och självdeklarationer,
förvaltningschefens rapport och självdeklaration samt
avvikelserapport mot externa tillsynsmyndigheter.
Av de 13 kontrollpunkter som finns för verksamhetsåret 2018 är 12
kontrollpunkter genomförda. En kontrollpunkt pågår och avslutas
2019, på grund av vakans. Bedömningen är att den interna kontrollen
för kommunstyrelsens verksamheter fungerar tillfredsställande.
Resultatet av uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen,
överlämnas till kommunens samlade uppföljning av interna
kontrollen samt till kommunens revisorer.
Enligt beslut i kommunstyrelsen KS 2011-12-05 (KS-2010-00348)
ska även avvikelser som nämnderna rapporterar till externa
tillsynsmyndigheter även rapporteras till kommunstyrelsen. Syftet är
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att identifiera avvikelser i verksamheten som uppmärksammats av
externa tillsynsmyndigheter, till exempel vid inspektioner, samt att
följa upp att de åtgärdas. Avvikelserapport för externa
tillsynsmyndigheter finns som bilaga till ärendet.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll - 2018-11-19 § 96
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00702-2
• Bilaga 1. Beslutad intern kontrollplan för kommunstyrelsens
verksamheter 2018
• Bilaga 2. Förvaltningschefens rapport Kommunstyrelsekontoret
• Bilaga 3. Förvaltningschefens självdeklaration
Kommunstyrelsekontoret
• Bilaga 4. Verksamhetschefernas rapporter
• Bilaga 5. Verksamhetschefernas självdeklarationer
• Bilaga 6. Kontrollrapporter från respektive kontrollansvariga
• Bilaga 7. Avvikelserapport externa tillsynsmyndigheter
Uppföljning av beslut
Ärendet kräver inte någon ytterligare uppföljning under
verksamhetsåret.
____
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§ 254 Intern kontrollrapport 2018 för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
(KS-2018-00701-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av 2018 års intern kontroll gällande
kommunstyrelsens uppsiktsplikt,
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern
kontroll för 2018, samt
att överlämna rapporten till kommunens revisorer.
Ärendet
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda interna
kontrollreglementet redovisar kommunstyrelsekontoret en
uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsens
uppsiktsplikt 2018, med återrapportering av följande två
kontrollpunkter enligt beslutad intern kontrollplan 2018 för
uppsiktsplikt;
1. Hantering av personuppgifter enligt GDPR. Kontroll av att de nya
reglerna är implementerade och följs.
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Kontroll av att det
systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras och följs upp.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2018-11-20 § 77
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00701-1
• Intern kontrollplan 2018 KS uppsiktsplikt
• Förvaltningschefens rapport, Kommunstyrelsekontor Intern
kontroll Uppsiktsplikt
• Förvaltningschefens självdeklaration Kommunstyrelsekontor
• Kontrollrapport Hans Wreber internkontroll Uppsiktsplikt
• Kontrollrapport Karin Rystedt intern kontroll Uppsiktsplikt
• Bilaga till Kontrollpunkt 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig
uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2018
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Uppföljning av beslut
Kommunstyrelsekontoret föreslår att den kontrollpunkten om
”Hantering av personuppgifter enligt GDPR” följs upp av
kommunstyrelsen i samband med delårsrapportering januari-april
2019.
____
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§ 255 Fullmakt för kommunens bankkonton samt
bank- och plusgiron år 2019
(KS-2018-00757-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om
2017-12-04 § 263,
att för år 2019 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring
(koncernstaben, ekonomistyrning), Hanna Nordling, Pia Westin, Eva
Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom
Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika Andersson
(servicecenter), Camilla Westlund och Sara Åström för kommunens
bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton
samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser
med undantag av klientmedelskontona:
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och
saldon
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar,
att för år 2019 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson,
Ing-Mari Engström, Marianne Holm och Synnöve Sundqvist, att två i
förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten
avser bankfilen som sänds,
att för år 2019 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Carina
Sjöberg, Jenny Forssén, Jennie Lindqvist och Lena Larsson
(socialtjänsten, ekonomiskt bistånd) att två i förening verkställa
utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser
utbetalningar inom socialtjänsten.
Ärendet
I fullmakten för år 2019 är Hanna Nordling samt Jennie Lindqvist
tillagda. Sara Nordberg har bytt efternamn till Åström.
I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har
organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten.
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2018-11-20 § 78
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00757-1
____
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§ 256 Beslutsattestanter för kommunfullmäktige
och kommunstyrelsens verksamheter
(KS-2018-00697-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och
attestanter för 2019 avseende kommunstyrelsekontorets
verksamhetsområde koncernstaben, enligt bilaga 1A, 2A, 3A och 4A,
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och
attestanter för 2019 avseende kommunstyrelsekontorets
verksamhetsområde Servicecenter, enligt bilaga 1B,
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och
attestanter för 2019 avseende kommunstyrelsekontorets
verksamhetsområde Drakfastigheter, enligt bilaga 1C, samt
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande
förändringar under verksamhetsåret 2019 avseende
kommunstyrelsekontorets verksamhetsområden.
Ärendet
Ärendet avser beslut om attestantförteckning för 2019 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamheter. Beslut om
beslutsattestanter och ersättare för beslutsattestanter är ett årligt
återkommande ärende.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll - 2018-11-19 § 97
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00697-1
• Attesträtter Koncernstaben 2019 1A
• Attesträtter Koncernstaben 2019 2A
• Attesträtter Koncernstaben 2019 3A
• Attesträtter Koncernstaben 2019 4A
• Attesträtter Drakfastigheter 2019 1C
• Attesträtter Servicecenter 2019 1B
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Förslag till uppföljning
Ingen uppföljning föreslås. Nästa revidering görs inför verksamhetsår
2020.
____
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§ 257 Uppföljning av användandet 2017 av den
statliga schablonersättningen för mottagande av
vissa nyanlända
(KS-2018-00326-3)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av användningen av schablonmedel för
nyanlända,
att uppmana nämnderna att i uppföljningen för 2018 på tydligt sätt
besvara de frågor som finns i riktlinjerna under rubriken
”Uppföljning av användningen av medlen”, samt
att uppföljningen för 2018 görs så att det framgår hur resurserna har
fördelats mellan kvinnor/flickor och män/pojkar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den del av schablonbidraget för vuxna nyanlända som avser
utbildningsplikten ska avräknas schablonbidraget och fördelas till
nämnden för vuxenutbildning arbetsmarknad och integration
(NAVI).
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2016 § 7, vid behandlingen
av Integrationsberedningens slutrapport, att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i
integrationsberedningens anda. Kommunfullmäktige beslutade
uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp användandet av
schablonmodellen.
Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2016 § 250 att fastställa
riktlinjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för
mottagande av vissa nyanlända. Fördelningsmodellen i riktlinjerna är
upprättade i integrationsberedningens anda.
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Kommunstyrelsen ska också göra en översyn av fördelningsmodellen
under 2018, enligt punkt 7 i riktlinjerna.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2018-11-20 § 79
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00326-3
• Riktlinjer fördelning av statlig schablonersättning i Sundsvalls
kommun KS-2016-00526-12
Uppföljning av beslut
Nämnderna ska årligen redovisa hur de tilldelade medlen använts.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att en sådan redovisning för 2018
görs under våren 2019. Kommunstyrelsen kan i samband med den
redovisningen ta initiativ till en ny översyn av fördelningsmodellen.
____
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§ 258 Uppföljning av kommunkoncernens arbete
med förorenade områden och risk för påverkan av
vattentäkter
(KS-2018-00739-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bifogad uppföljning av kommunkoncernens arbete med
förorenade områden och risk för påverkan av vattentäkter
Ärendet
2016 lämnade kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen
att senast 2018 följa upp hur arbetet med förorenade områden och
risken för påverkan av vattentäkter fortskrider inom
kommunkoncernen (KS-2015-00866-16).
Med anledning av det fortsatt löpande arbetet som pågår på
miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och MittSverige Vatten &
Avfall (MSVA) föreslår kommunstyrelsekontoret inte några
ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll - 2018-11-19 § 99
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00739-1
• Uppföljning av kommunkoncernens arbete med förorenade
områden och risken för påverkan av vattentäkter
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-30 § 129
____
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§ 259 Avveckling av personalnämnden
(KS-2018-00562-5)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag nedan
att inrätta ett personalutskott,
att utskottet består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, samt
att revidera arbetsfördelningen mellan kommunstyrelsens utskott.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att personalnämnden avvecklas från och med 2019-01-01,
att kommunstyrelsen från och med 2019-01-01 ansvarar för
personalnämndens uppdrag enligt personalnämndens reglemente,
att personalnämndens budget i mål och resursplanen 2018 med plan
för 2019-2020 överförs till kommunstyrelsen,
att flytta in personalnämndens kvarstående överskott från tidigare år,
i processen ”överföring av resultat”, samt
att föreslå arvodeskommittén att personalutskottet arvoderas i
enlighet med nämndernas arbetsutskott.
Ärendet
I personalnämndens Mål och resursplan 2018 finns ett mål som heter
”Fler uppfattar Sundsvalls kommun som en arbetsgivare”. En
aktivitet för att uppnå det målet är att utreda förutsättningar för en
anställande myndighet. Syftet med utredningen var att Sundsvalls
kommun på sikt ska bli mer enhetlig i utövandet av sitt
arbetsgivarskap, och utredningen har klarlagt huruvida kommunens
nämnder är anställande myndigheter i sin egen rätt, samt föreslår
nödvändiga förändringar för att arbetsgivarpolitiken ska styras mot
en ökad enhetlighet.
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En av slutsatserna i utredningen är att personalnämnden inte har
lagligt stöd för att fatta beslut som är giltiga för andra nämnder,
vilket innebär att kommunen i dagsläget inte har förutsättningar för
styrbarhet inom det arbetsgivarpolitiska området. Därför föreslås att
personalnämnden avvecklas och att kommunstyrelsen får i uppdrag
att ansvara för arbetsgivarpolitiken. Det här ärendet handlar om att
personalnämnden avvecklas och att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut för att säkerställa
övertagandet av de arbetsgivarpolitiska frågorna.
Överläggning
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag med följande tilläggsatt-sats:
att det ska finnas sju ledamöter och sju ersättare i
personalutskottet.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag med följande tilläggsatt-sats:
att föreslå arvodeskommittén att personalutskottet arvoderas i
enlighet med nämndernas arbetsutskott.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Mats
Hellhoffs (SD) förslag och dels Bodil Hanssons (S) förslag. Han
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag.
Reservation
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-11-20 § 73
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00562-5
• Personalnämndens protokoll 2018-06-20 § 41
• Rapport En anställande myndighet 2018-05-23
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-04-23
• NAVI protokoll 2018-10-24 § 75
• FAVI:s skrivelse 2018-10-05
• Lantmäterinämndens protokoll 2018-10-24 § 22
• Lantmäterikontorets skrivelse 2018-10-01
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-10-24 § 172
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-09-25
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-10-24 § 102
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Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2018-09-20
Överförmyndarnämnden Mitt:s protokoll 2018-10-19 § 141
Överförmyndarkontorets skrivelse 2018-10-19
Miljönämndens protokoll 2018-10-17 § 63
Miljökontorets skrivelse 2018-09-24
Socialnämndens protokoll 2018-10-17 § 171
Socialtjänstens skrivelse 2018-08-28
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-26 § 159
Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2018-09-03
Remiss till nämnderna

Uppföljning av beslut
Beslutar fullmäktige att avveckla personalnämnden så ska
kommunstyrelsen säkerställa att alla styrdokument och riktlinjer är
fastställda i samband med att personalutskottet sammanträder första
gången. Kommunstyrelsen kommer även att behöva förrätta val av
ledamöter och ersättare till det nya utskottet.
Vidare behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras.
Detta behöver göras innan det nya personalutskottets sammanträde,
och kommunstyrelsekontoret bedömer att en reviderad
delegationsordning skickas upp som förslag till kommunstyrelsens
sammanträde i januari 2019.
____
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§ 260 Reglemente för kommunstyrelsen,
revidering med anledning av personalnämndens
upphörande
(KS-2018-00805-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta revideringen av kommunstyrelsens reglemente, enligt
kommunstyrelsekontorets förslag, dnr KS-2018-00805.
Ärendet
Ärendet handlar om att revidera kommunstyrelsens reglemente för att
inkludera personalnämndens tidigare uppgifter, i samband med att
personalnämnden avvecklas från och med 2019-01-01.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-11-20 § 74
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00805-1
• Reglemente för kommunstyrelsen, förslag
____
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§ 261 Stadsbyggnadsnämndens utredning om att
anlägga botanisk trädgård i Sundsvall
(KS-2018-00213-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna stadsbyggnadsnämndens utredning om att anlägga en
botanisk trädgård.
Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till stadsbyggnadsnämnden att
genomföra en utredning, där nämnden skulle undresöka möjligheter,
kostnader och finansieringsförslag för att anlägga och driva en
trädgårdsanläggning eller botanisk trädgård, enligt fullmäktiges
beslut 2016-09-26, § 194. Det här ärendet handlar om att föreslå
fullmäktige att godkänna nämndens utredning.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) yrkar avslag till
ärendet.
Vidare instämmer de i Stefans Falks (L) protokollsanteckning.
Mats Hellhoff (SD) yrkar på att ärendet bordläggs tills kommunens
ekonomi väsentligt förbättrats.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
avslag till ärendet, dels att ärendet bordläggs, och dels bifall till planoch utvecklingsutskottets förslag.
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Ordföranden frågar föst om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
avslag till ärendet och dels bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L) med fleras
protokollsanteckning får lämnas och att Mats Hellhoffs (SD)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD)
och Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsutdrag
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M)
lämnar följande protokollsanteckning:
Vår uppfattning är att det inte är aktuellt att en botanisk trädgård ska
anläggas i Sundsvall.
Sundsvall kommun befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge.
Kommunens kostnader måste därför så långt som det är möjligt
reduceras. Vi menar att det i det ansträngda ekonomiska läget för
kommunen inte är prioriterat att anlägga en botanisk trädgård. I det
fall det ändå blir aktuellt att anlägga en botanisk trädgård anser vi
att föreslagna placeringar är för dyra alternativ.
Mats Hellhoff (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi tycker att idén med en botanisk trädgård är tilltalande, men med
tanke på kommunens ekonomiska läge anser vi att det inte finns
någon möjlighet att vid detta tillfälle genomföra projektet. Just nu
finns mer prioriterande områden att investera i såsom skola, vård
och äldreomsorg. Förhoppningsvis kan projektet återupptas när
kommunens ekonomi väsentligt förbättrats.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-11-20 § 75
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00213-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-02-21
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Stadsbyggnadskontorets skrivelse
Bilaga 1 Utredning om att anlägga botanisk trädgård i Sundsvall
(SBN-2016-01200-9)
Bilaga 2 Ekonomiska kalkyler (SBN-2016-01200-9)
Bilaga 3 Slutrapport undersökning ”Hur får vi ett grönare mer
tillgängligt Sundsvall?” (SBN-2016-01200-9)
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-26 §194
Motion (V) om att anlägga en botanisk trädgård i Sundsvall

____
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§ 262 Utredning kring IOP-avtal
(KS-2017-00395-16)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna utredningen om IOP-avtal.
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med sociala
föreningar teckna IOP-avtal eller ge förutsättningar för annan flerårig
finansiering
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen, efter
remiss till övriga nämnder, föreslå kommunfullmäktige riktlinjer för
IOP-avtal gällande sociala verksamheter.
Ärendet
Ärendet är en återkoppling på fullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. I samband med att
motion (L) om att teckna IOP-avtal mellan Sundsvalls kommun och
tjejjouren Skogsrå behandlades (KS-2017-00395), beslutade
fullmäktige att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i
samverkan med kommunstyrelsen utreda hur överenskommelser,
exempelvis IOP-avtal, mellan Sundsvalls kommun och idéburna
organisationer inom det sociala området kan utformas.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till den första att-satsen i plan- och
utvecklingsutskottets förslag samt att de andra två att-satserna stryks.
Vidare yrkar hon bifall till följande två tilläggsatt-satser:
Att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med
sociala föreningar teckna IOP-avtal eller ge förutsättningar för
annan flerårig finansiering
Att uppdra till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen,
efter remiss till övriga nämnder, föreslå kommunfullmäktige
riktlinjer för IOP-avtal gällande sociala verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-03

39

Stefan Falk (L) yrkar bifall till Bodil Hanssons (S) förslag.
Vidare ger Stefan Falk (L) följande medskick inför framtida
fastställande av riktlinjen:
I förslaget till Riktlinjer för att teckna avtal om idéburet offentligt
partnerskap (IOP) för Sundsvalls kommun, bör meningen ”Den
ska styras av avtalets båda parter gemensamt” omformuleras till
”Den avtalade verksamheten ska styras av avtalets båda parter
gemensamt”.
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till Bodil Hanssons (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
Bodil Hanssons (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens
beslut.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-11-20 § 76
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00395-16
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse Återrapportering om
utredning kring IOP-avtal - begäran om förlängd svarstid, 201806-28
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24 §169
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-06-20 §75
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-05-24
• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Riktlinjer för att
teckna IOP 2018-05-23
• Kultur- och fritidsförvaltningens utredning om förutsättningar för
IOP 2018-05-23
• Förslag till Riktlinjer för att teckna IOP – Kommunstyrelsekontorets kommentar
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26 §79
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-03

40

§ 263 Skyfallsplan för Sundsvalls kommun
(KS-2018-00474-8)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen skyfallsplan för Sundsvalls kommun med
handlingsplan för prioriterade samhällsviktiga objekt,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp genomförandet av
föreslagna utredningar efter de tidsramar som anges för respektive
objekt i skyfallsplanen.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 (KS-2015-00866-16) att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en
handlingsplan för att minimera skador vid kraftiga regn.
Kommunstyrelsekontoret har tillsammans med
stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, miljökontoret och
MittSverige vatten och avfall (MSVA) tagit fram ett förslag till
skyfallsplan med en handlingsplan för prioriterade samhällsviktiga
objekt för Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-11-20 § 77
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00474-8 –
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-30 § 129
• Remissvar Sundsvall Elnät AB 20180928
• Remissvar MittSverige Vatten & Avfall AB
• Miljönämndens protokoll 2018-09-19 §54,
• Miljökontorets skrivelse 2018-07-12
• Remissvar Sundsvall Energi AB
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-09-26 § 146
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-08-31
• Förslag - Skyfallsplan Sundsvalls kommun
____
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§ 264 Antagande av detaljplan för Norra Kajen 1A
(KS-2018-00835-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Norra Kajen 1A (del av Norrmalm 3:18) i
enlighet med PBL 5 kap 27§.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har godkänt aktuellt planförslag och föreslår
kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för Norra Kajen 1A (del
av Norrmalm 3:18). Kommunstyrelsekontorets handläggare har fått
uppgift om att det är angeläget att planen antas före årsskiftet.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandade stadskvarter med
en stor andel bostäder. Planen utgör etapp två i exploateringen av
Norra kajen och Heffners industriområde. I området planeras för
bostäder, verksamheter, gator, torg, park och vattenändamål. Cirka
750 bostadslägenheter bedöms vara möjliga att bygga inom
planområdet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00835-3
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll - 2018-11-21 § 192
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - 2018-10-26
• Bilaga Plankarta DPNK1A181025
• Bilaga Antagandehandling DP1A 18-10-15
Uppföljning av beslut
I samband med kommande remisser av närliggande detaljplaner
föreslås kommunstyrelsen särskilt följa upp hur behovet av grönstråk
tillgängliga för gång- och cykeltrafik till och från Norra kajen
tillgodoses.

____
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§ 265 Exploateringsavtal med tillhörande
exploateringskalkyl för detaljplan Norra kajen,
detaljplan 1A, del av Norrmalm 4:2 m.fl.
(KS-2018-00833-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till exploateringsavtal, daterat 2018-11-02,
mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen Exploatering AB
avseende utbyggnadsområde som omfattas av detaljplanen Norra
Kajen 1 A,
att godkänna föreslagen exploateringskalkyl för utbyggnaden av
Norra Kajen enligt detaljplan 1A,
att i de tekniska omräkningarna inför MRP 2020 med plan för 20212022 avsätta investeringsmedel om 19 500 000 kronor för utbyggnad
av allmän platsmark enligt detaljplan samt i enlighet med upprättat
exploateringsavtal och tillhörande exploateringskalkyl,
att i arbetet med Mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 20232024 beakta att stadsbyggnadsnämnden behöver en utökad
budgetram mer 1 970 000 kronor årligen för skötsel, drift och
underhåll av de allmänna platserna inom detaljplanerna 1A och 1B på
Norra kajen,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal
med tillhörande exploateringskalkyl för detaljplan 1A Norra kajen,
med Norra kajen Exploatering AB. Kvarteren innehåller i huvudsak
bostäder, ca 750 lägenheter. Mot huvudgatan planeras handel i
gatuplan och i ett av kvarteren planeras en förskola.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00833-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll - 2018-11-21 § 190
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - 2018-11-05
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Norra kajen 1AExploateringavtal 20181121
Bilaga 1 Reviderat ramavtal Norra Kajen_140908
Bilaga 2 DP NK1A 181025
Bilaga 3 karta exploateringsavtal DP1A
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§ 266 Norrmalm 4:2 - Köpeavtal
(KS-2018-00834-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat köpeavtal mellan Norra Kajen Exploatering
AB och Sundsvalls kommun,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat
köpeavtal och upprättat köpebrev.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal för
försäljning av fastigheten Norrmalm 4:2 till Norra Kajen
Exploatering AB.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00834-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll - 2018-11-21 § 191
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - 2018-10-25
• Bilaga Köpeavtal
• Bilaga Norrmalm 4.2 Översiktskarta
____
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§ 267 Avfallstaxa 2019
(KS-2018-00773-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Avfallstaxa för 2019 enligt Reko Sundsvall AB:s förslag
2018-09-19.
Ärendet
MittSverige Vatten och Avfall AB har utarbetat ett förslag till taxa
för avfall för 2019. I förslaget till avfallstaxa för 2019 föreslås inga
ändringar avseende grunder och principer. De föreslagna höjningarna
avser de fasta kostnaderna för respektive kundgrupp.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll - 2018-11-19 § 98
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00773-2
• Tjänsteärende - Avfallstaxa 2019
• Bilaga 3 Avfallstaxa 2018
• Protokollsutdrag Reko, 2018-09-19 § 36
____
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§ 268 Kommunstyrelsens tema 2019
(KS-2018-00872-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förlägga tematillfällen för kommunstyrelsen på följande datum
under 2019:
14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 16
september, 14 oktober, 11 november, 2 december
att tematillfällena förläggs till förmiddagar på kommunstyrelsens
ordinarie sammanträdesdagar, om inget annat beslutas av
kommunstyrelsens ordförande,
att fastställa PM med innehåll för kommunstyrelsens tematillfällen,
enligt bilaga i kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2018-00872-1,
samt
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att justera innehållet i
tematillfällena vid behov.
Ärendet
Inom ramen för kommunstyrelsens verksamhet genomförs en
tematisk fördjupning och utbildning inom utvalda områden för
kommunstyrelsens ledamöter. Detta ärende handlar om att fastställa
tematillfällen för 2019.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00872-1
• Förslag Kommunstyrelsens tema 2019
____
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§ 269 Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala
verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning
(KS-2018-00156-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Ärendet
Angel Villaverde (MP) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som handlar om att erbjuda kockar inom
kommunala verksamheter utbildning i vegetarisk matlagning. Det här
ärendet är svar på motionen.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll - 2018-11-19 § 100
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00156-3
• Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala verksamheter
utbildning i vegetarisk matlagning
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26 § 23
____
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§ 270 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:
Ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegationsbeslut
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 19 november 2018:


§ 92 Upphandling transportfordon UH-2018-542



§ 93 Haga, projektering av ny 8avdelningsförskola - medel ur investeringsbudget
för förvaltningsfastigheter



§ 94 Bosvedjan, projektering av ny 8avdelningsföskola - medel ur investeringsbudget
för förvaltningsfastigheter



§ 95 Drakfastigheters slutredovisning av
byggprojekt 2018-03

o Finans- och näringslivsutskottet den 20 november 2018:

•
Justerandes signatur



§ 75 Månadsrapport oktober 2018



§ 76 Donationsmedelsrapport januari till augusti
2018

KS-2018-000782 Delegationsbeslut revidering tjänstekatalog
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•

KS-2018-00348 Delegationsbeslut revidering tjänstekatalog
servicecenter HR

•

KS-2018-00651 Delegationsbeslut stadsmiljöavtal
uppföljning Trafikverket 181112

•

KS-2018-00709 Tilldelningsbeslut
Rekryteringsstödskonsulter (UH-2018-311)

•

KS-2018-00795 Delegationsbeslut Yttrande detaljplan
Bergsåker 5-20 m fl Lillhällom Österro

•

KS-2018-00798 Tilldelningsbeslut Relining-rörinfodring
(UH-2018-36)

•

KS-2018-00803 Tilldelningsbeslut Sanering av skadedjur
(UH-2018-137)

•

KS-2018-00806 Delegationsbeslut Granbackens äldreboende
arbetsmiljöåtgärder

•

KS-2018-00808 Delegationsbeslut - Finstavägen 36
arbetsmiljöåtgärder

•

KS-2018-00829 Delegationsbeslut yttrande samråd detaljplan
Linjalen 4 Skönsmon

•

KS-2018-00856 Tilldelningsbeslut Mattransporter (UH-2018301)

•

KS-2018-00861 Delegationsbeslut Allégårdens äldreboende
arbetsmiljöåtgärder

•

KS-2018-00862 Delegationsbeslut Lindgårdens äldreboende
arbetsmiljöåtgärder

•

KS-2018-00863 Delegationsbeslut Skottsundsbackens
äldreboende arbetsmiljöåtgärder
KS-2018-00923 Delegationsbeslut om direktupphandling
brandväggsfunktionalitet för Sundsvalls kommun, separat
utskick

•

____
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§ 271 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
• Styrelseprotokoll:
o Elnät AB 2018-09-14
o Medelpads Räddningstjänstförbund direktionen 2018-0928
o Mitthem AB 2018-11-06
o Svenska Kommun Försäkring AB 2018-10-26
____
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