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Tid Kl. 14.00 – 15.40 
Ajournering Kl. 14.30 - 14.40, 14.56 - 15.10, 15.15 - 15.30 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör 

paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X, ej § 128 p g a jäv   
Bodil Hansson (S), v ordf - Leif Nilsson §§ 104-130 
João Pinheiro (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) - Jonas Väst  §§ 104-130 
Christiane Rüdiger (V) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) - Reinhold Hellgren §§ 104-130 
Jörgen Berglund (M) X   
Alicja Kapica (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) -   
Lisa Lööf (S) -   
Leif Nilsson (S) X §§ 104-130  
Jonas Väst (S) X §§ 104-130  
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) -   
Isabelle Mixter (V) X   
Reinhold Hellgren (C) X §§ 104-130  
Elin Nilsson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Ina Lindström Skandevall (L) -   
Johanna Thurdin (MP) X   
Sören Ödmark (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande    
Annelie Wikner tf. kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 105 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 105 
Beatrice Fredriksson kommunjurist  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  

 
 
Protokollet omfattar §§ 104-130. 

 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande §§104-127, 129-130 

João Pinheiro 
Ordförande § 128 

 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 

 
 
 
Liza-Maria Norlin 
Justerare 

 
 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-04-10 2017-04-11 2017-04-12 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2017-05-04 2017-04-12 – 2017-05-03 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Liza-Maria Norlin med Angel Villaverde som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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Dagordning 
 
Jörgen Berglund (M) önskar få följande ärende tillagt vid dagens 
sammanträde: ”Granskning av Svenska Kommunförsäkrings AB, 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och Kommungaranti 
Reinsurance S.A”. Ärendet läggs till som § 128. 
 
 
_ _ _ _  
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§ 104  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 tillförordnad kommundirektör 
Annelie Wikner bland annat om följande punkter: 
 

• Start för yrkesutbildningar för SFI och grundläggande 
vuxenutbildning 

• Renovering av Hedbergska skolan klar 
• Infrastrukturprojekt: byggstart utbyggnad av Skönsmons 

skola, ny gång- och cykelväg längs Alnövägen, Nacksta park. 
 

_ _ _ _ 
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§ 105  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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§ 106  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2017-00090) 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han inte har något att 
informera om vid dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 107  Kompletteringsbudget 2017 
 (KS-2017-00238-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Kompletteringsbudget 2017 enligt föreliggande förslag 
daterat 2017-03-15. 
 

Ärendet 
Kompletteringsbudgeten 2017 omfattar finansiering av tidigare 
beslutade anslag som innebär ökade driftskostnader med 4,9 mnkr. 
Finansieringen av dessa anslag föreslås ske genom ianspråktagande 
med 4,9 mnkr av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 
på 5 mnkr. 
 
De anslag som föreslås ingå i Kompletteringsbudgeten 2017 är: 
 
Driftskostnader 
CEMR-deklaration för jämställdhet, 1 mnkr. 
Ordförandeförslag om fler bostäder, 1,8 mnkr. 
Åkroken Science Park – utökad finansering, 2 mnkr. 
Minnessten för veteraner, 0,1 mnkr. 
 
Investering 
KFN; investeringsbudget utrustning Arenafastigheter, 1,5 mnkr. 
 
Kompletteringsbudgeten 2017 innebär även förslag på revidering av 
budgeterade skatteintäkter för år 2017 i fastställd MRP 2017-2020. 
Koncernstaben konstaterade redan under hösten 2016 att de 
skatteintäktsprognoser som ligger till grund för fastställd MRP 2017-
2020 under 2017 förmodligen inte skulle komma att uppgå till de 
budgeterade. I samband med kommunstyrelsens beslut 2016-11-14 § 
281 om ekonomiska ramar för 2017 beslutades därför att uppmana 
nämnderna att reservera medel motsvarande 0,5 % av tilldelad 
nettoram om skatteintäkterna varaktigt minskar. 
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Koncernstaben har nu konstaterat att prognosen för skatteintäkterna 
2017 kommer att avvika med 38,7 mnkr jämfört med budgeterade. 
För att behålla resultatnivån på 145,8 mnkr enligt fastställd MRP 
2017-2020 behöver kommunens nettokostnader sänkas med 38,7 
mnkr. 
 
Koncernstaben kan samtidigt redan nu konstatera att inom 
kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter kommer ett 
överskott att uppstå 2017. De anslag som inte kommer att förbruka 
hela sin budget är bl a kompensation till nämnderna för ökade 
hyreskostnader, kvarvarande anslag för förbrukning av tidigare års 
överskott, verksamhetsmedel för nya äldreboenden. 
 
Koncernstabens förslag är därför att de minskade skatteintäkterna 
balanseras mot minskade ramar inom kommunstyrelsens 
kommungemensamma verksamheter innebärande att fastställd 
resultatnivå på 145,8 mnkr kan behållas. Förslaget innebär samtidigt 
att de medel som reserverats inom nämndernas ramar (0,5 %) inte 
behöver ianspråktas i detta läge utan kan vara kvar som en reserv om 
ytterligare revideringar av fastställd MRP behöver göras under 2017. 

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag till beslut. Vidare önskar han få lämna 
en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) avstår från att delta i dagens beslut med hänvisning till 
Liberalernas förslag till mål- och resursplan. Martin Klausen (SD) 
meddelar att han återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.  

Protokollsanteckning 
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
"Miljöpartiet förutsätter att de medel som nämnderna har ålagts att 
reservera, inte ska behöva reserveras längre än nödvändigt. Senast 
efter halvårsskiftet bör nämnderna fritt kunna disponera medlen om 
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inget oförutsett har hänt innan dess" 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-03-21, § 25 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00238-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 108  Borgensansökan från MSB Byafiber Ek 
förening, för fiberutbyggnad i Njurunda 
 (KS-2017-00180-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja kommunal borgen i enkel form för MSB Byafiber 
Ekonomisk förening (769628-6303) för de lån som föreningen måste 
ta i väntan på att beviljade statsbidrag betalas ut i samband med 
byggande av bredbandsnät, 
 
att borgensbeloppet uppgår till maximalt 12 000 000 kronor och 
gäller som längst till och med, en månad efter det att bidraget betalats 
ut, 
 
att i det fall kommunen tvingas infria sitt borgensåtagande, ska 
anmodan om betalning för regressfordran utsändas till 
huvudgäldenären (föreningen) 10 dagar efter kommunens 
borgensinfriande, samt 
 
att uppdra till koncernstaben att försäkra sig om att kommunen får 
regelbunden information om hur projektet fortlöper. 
 

Ärendet 
Maj-Söröje-Bölom (MSB) Byafiber Ekonomisk förening ansöker om 
kommunal borgen för fiberutbyggnad i Njurunda. Borgensbeloppet 
uppgår till maximalt 12 000 000 kronor och motsvarar det stöd som 
föreningen beviljats av Jordbruksverket. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-03-21, § 26 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00180-2  
• Ansökan 
• Länsstyrelsens särskilda villkor 
• Ansökan om projektstöd Jordbruksverket 
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• Föreningsstadgar 
• Föreningsregistrering 

 
 

_ _ _ _ 
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§ 109  Utvärdering av kommunens samlade 
system för intern kontroll 2016, bolagen 
 (KS-2017-00025-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens 
samlade system för intern kontroll 2016 för bolagen 
 
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att notera rapporten. 
 

Ärendet 
Vid genomgång av bolagens internkontrollplaner, uppföljning och 
utvärdering av dessa framkommer att processen överlag fungerar bra.  
Några bolag har dock inte följt kommunens internkontrollreglemente 
fullt ut avseende formaliafrågor. Det viktigaste är dock att syftet med 
internkontrollen uppfylls; att säkerställa en effektiv och säker 
verksamhet som utvecklas kontinuerligt för att uppnå de 
övergripande målen.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-03-21,§ 27 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00025-3 
 
_ _ _ _ 
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§ 110  Ägardirektiv för ServaNet AB 
 (KS-2017-00105-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreslagna ägardirektiv för ServaNet AB, samt 
 
att godkännandet gäller under förutsättning att beslut med 
motsvarande innebörd fattas av fullmäktige i övriga ägarkommuner. 
 

Ärendet 
Antagande av ägardirektiv för ServaNet AB. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-03-21, § 28 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00105-2  
• Förslag ägardirektiv ServaNet 161130 
 
_ _ _ _ 
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§ 111  Ägaruppdrag för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 2016-2019 
 (KS-2017-00162-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads 
räddningstjänstförbund 2016-2019, 
 
att beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i 
Ånge och Timrå fattar beslut med motsvarande innebörd. 
   

Ärendet 
Antagande av dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads 
räddningstjänstförbund 2016-2019. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-03-21, § 29 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00162-1 
• Ägaruppdrag-MRF 2016-2019 
 
_ _ _ _ 
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§ 112  Framtida hantering av fastigheten Sköle 
1:106, Matfors Folkets Hus 
 (KS-2016-00180-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun fortsättningsvis ska vara ägare av fastigheten 
Sköle 1:106, Matfors Folkets hus, 
  
att kultur- och fritidsnämnden ska vara internhyresgäst av lokalerna, 
  
att kultur- och fritidsnämnden ska hyra ut lokalerna till föreningslivet 
via 
uthyrningsbyråns ordinarie verksamhet och regelverk, 
  
att kultur- och fritidsnämnden för ändamålet medges förbruka 900 
000 kr för verksamhetsåret 2017 och att denna budgetavvikelse 
undantas vid överföring av resultat från 2017 till 2018. 
 
att kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 300 000 kr årligen från och 
med 2018 och framåt samt att beloppet arbetas in i Mål- och 
resursplan för 2018 med plan för 2019-2020, teknisk omräkning, och   
  
att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att så långt som det är 
möjligt driva verksamheten genom att engagera förningslivet. 
 

Ärendet 
Ställningstagande kring framtida hantering av fastigheten Sköle 
1:106, Matfors Folkets hus och Sundsvalls kommuns engagemang i 
lokaluthyrningen till föreningslivet. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar på följande: 

 
Moderaterna föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att avyttra fastigheten, Matfors Folkets Hus 

 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.  
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Leif Nilsson (S) yrkar på finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag, dels Jörgen Berglunds (M) 
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) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Deltagande i beslut 
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. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi moderater anser att Matfors Folkets Hus fyller en viktig funktion 
för delar av Matfors samhälle med omnejd. Vi är övertygade att ett 
övertagande av fastigheten av annan aktör skulle innebära fler och 
bättre möjligheter att utveckla och utvidga verksamheten.” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-03-21, § 30 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00180-1 
• Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiets förslag 
 
_ _ _ _ 
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§ 113  Yttrande över förslag till reviderat 
skyddsområde och nya skyddsföreskrifter för 
Wifsta vattentäkt 
(KS-2017-00240-2) 
 

Beslut 
Koncernstaben föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna av koncernstaben upprättat förslag till yttrande daterat 
2017-03-27. 
 

Ärendet 
MittSverige Vatten och Avfall har ansökt hos Länsstyrelsen i 
Västernorrland om nytt, utvidgat vattenskyddsområde för Wifsta 
vattentäkt. Föreslaget skyddsområde omfattar mark i Timrå och 
Sundsvalls kommuner. Ansökan gäller även förslag till nya 
skyddsföreskrifter inom skyddsområdet. Länsstyrelsen genomför nu 
samråd i ärendet, synpunkter på ansökan ska vara länsstyrelsen till 
handa 10 april 2017. Koncernstaben har meddelat länsstyrelsen att 
yttrandet från Sundvalls kommun kommer att inkomma 1-2 dagar 
efter utsatt datum. Beredningen av detta ärende har samordnats med 
miljökontoret.  
 
Handlingarna bifogas ärendet, möjlighet till fördjupning finns på 
länsstyrelsens hemsida: 
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/om-
lansstyrelsen/remisser/samrad/Sidor/wifsta-vattentakt.aspx  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00240-2  
• Kommunstyrelsens yttrande över förslag till vattenskyddsområde 

och skyddsföreskrifter 
• Karta skyddszoner 
• MittSverige vatten AB Förslag till skyddsföreskrifter 
• Teknisk beskrivning av Wifsta vattentäkt 

 
_ _ _ _ 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/om-lansstyrelsen/remisser/samrad/Sidor/wifsta-vattentakt.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/om-lansstyrelsen/remisser/samrad/Sidor/wifsta-vattentakt.aspx
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§ 114  Årsrapport 2016 för kommunstyrelsen 
 (KS-2017-00188-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna årsrapporten för 2016, KS-2017-00188. 
 

Ärendet 
Årsrapport januari-december 2016 för kommunstyrelsen omfattar 
verksamheter inom kommunstyrelsen, koncernstaben, service och 
teknik samt servicecenter. Årsrapporten följer upp den ettåriga Mål 
och resursplanen för 2016. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-03-14, § 26 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00188-1  
• Årsrapport 2016 kommunstyrelsen 
• Bilaga 4 Inventarieförteckning 2016 
• Bilaga 5 Leasing och hyresavtal 2016 
• Bilaga 6 Avsättningsbehov 2016 
• Bilaga 7 Kommunala uppdragsföretag 2016 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 115  Pensionsstrategi för Sundsvalls kommun, 
revidering 
 (KS-2017-00124-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva pensionsstrategin daterad 2014-05-26, 
 
att anta pensionsstrategi daterad 2017-01-04, samt  
 
att uppdra åt personalnämnden att ta fram och upprätthålla de rutiner 
och riktlinjer som nämnden behöver för sitt uppdrag. 
 

Ärendet 
Ändring av Sundsvalls kommuns pensionsstrategi.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-03-14, § 27 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00124-2  
• Pensionsstrategi för Sundvalls kommun - reviderad 
 
  
_ _ _ _ 
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§ 116  Personalnämndens reglemente, revidering 
 (KS-2017-00125-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva reglemente för personalnämnden, daterat 2015-11-30,  
 
att anta reglemente för personalnämnden, daterat 2017-01-04, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att övriga nämnders 
reglementen överensstämmer med kommunstyrelsens beslut om 
kommundirektörens organisatoriska roll och ställning. 
 

Ärendet 
Ändring av personalnämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-03-14, § 28 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00125-2   
• Reglemente för personalnämnden 2017-01-04  
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 117  Ansökan om internlån för inköp av 
inventarier till koncernstaben 
 (KS-2017-00144-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansöka om ett internlån på 200 tkr för att byta ut gamla och slitna 
möbler och inventarier i koncernstabens lokaler. 
 

Ärendet 
Internlån för inköp av inventarier till koncernstaben. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-03-14, § 29 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00144-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 118  Stadsmiljöavtalsansökan - Projekt i syfte att 
främja hållbara stadsmiljöer där en större andel 
persontransporter sker med kollektivtrafik 
 (KS-2017-00199-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncernstaben får i uppdrag att i samarbete med stadsbyggnads-
nämnden arbeta fram ett förslag till stadsmiljöavtalsansökan, samt 
 
att koncernstaben får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 
infrastruktur- och serviceutskott för att informera om inlämnad 
ansökan när Trafikverket beslutat i ärendet. 
 

Ärendet 
Koncernstaben, kommunens stadsbyggnadskontor och EU-kontor har 
sedan hösten 2016 fört en dialog gällande Sundsvalls kommuns 
förutsättningar att arbeta fram en stadsmiljöavtalsansökan. Nästa 
ansökningsomgång sträcker sig mellan den 6 – 13 april och för att 
processen för framställande och inlämning av en projektansökan skall 
fortskrida krävs ett politiskt tillkännagivande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-03-14, § 33 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00199-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 119  KOLL2020 förnyad ansökan till regionala 
strukturfonden av Landstinget/region 
Västernorrland - beslut om medverkan 
 (KS-2017-00155-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att eftersom tidigare ansökan inte prioriterades vid det 
regionala Strukturfondspartnerskapets sammanträde 2016-12-20 så 
gäller varken den eller tidigare godkänt samarbetsavtal längre, 
 
att medverka i regionen Landstinget Västernorrlands reviderade 
ansökan,  
 
att bevilja medfinansiering till projektet med 100 000 per år för åren 
2017- 2019, totalt 300 000 kronor via kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att upprättad ansökan 
prioriteras av strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland.  
 

Ärendet 
Sundvalls kommun beslutade hösten 2016 att medverka i ett projekt 
där Landstinget Västernorrland stod som leading partner och ansökte 
om EU-finansiering om totalt 32 miljoner kronor från regionala 
strukturfonden. Projektet syftar till att utveckla kollektivtrafiken i 
länet och bland annat används delar av den regionala 
transportplanens medel för kollektivtrafikinvesteringar till 
hållplatsupprustning på Trafikverkets vägar, där den regionala 
trafiken går. Utöver landstinget så var kommunerna i länet (inte 
Timrå kommun), Trafikverket och Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) 
medfinansiärer och projektpartners.  
 
Sundsvalls kommuns beslut i tidigare ansökan, villkorades med 
förutsättning att Landstinget Västernorrlands projektansökan 
tillstyrktes/prioriterades. Detta gällde såväl för beslut i 
stadsbyggnadsnämnden om medfinansiering via deras 
investeringsbudget som för beslutet i kommunstyrelsen om att 
underteckna medfinansieringsintyg och samarbetsavtal.  
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Den 20 december 2016 beslutade Strukturfondspartnerskapet att inte 
prioritera ansökan. Landstinget Västernorrland avser att gå in med en 
reviderad ansökan och har efterfrågat nytt ställningstagande från 
Sundsvalls kommun om ett belopp på sammanlagt 300 tkr.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-03-14, § 36 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00155-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 120  Översyn av de kommunala 
rådsfunktionerna trygghetsråd och folkhälsoråd 
 (KS-2015-00864-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avveckla Folkhälsorådet från och med 2017-04-24, 
 
att avveckla Trygghetsrådet från och med 2017-04-24, 
 
att inrätta ett nytt råd med övergripande ansvar över sociala 
hållbarhetsfrågor från och med 2017-04-24 , 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utse två ledamöter från 
majoriteten att ingå i det nya rådet, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utse en ledamot från 
oppositionen att ingå i det nya rådet, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen, att i samråd med det nya rådet, ta 
fram förslag på hur arbetet med sociala hållberhetsfrågor ska 
bedrivas och organiseras, 
 
att kultur- och fritidsnämnden fortsatt ansvarar för det operativa 
trygghetsarbetet, 
 
att kommunens förebyggande föräldrastöd med tillhörande budget 
om 870 000 kronor flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 2017-05-01, samt 
 
att kommunens förebyggande föräldrastöd med tillhörande budget 
om 1300 000 kronor flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 2018-01-01. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att avveckla Trygghetsrådet och Folkhälsorådet i 
Sundsvalls kommun och istället bilda ett nytt råd för social 
hållbarhet. Det förebyggande föräldrastödet föreslås flyttas från barn- 
och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.  
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Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag samt till följande tilläggsattsats: 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att utse en ledamot från SD att 
ingå i det nya rådet 

 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan Falks (KD) 
återremissyrkande. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
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 plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (SD) 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag.  

Reservation 
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras 
idag. Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Deltagande i beslut 
Jörgen Berglund (M) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. Stefan Falk (L) meddelar att han inte deltar i det materiella 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-03-21, § 18 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00864-1  
 
_ _ _ _ 
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§ 121  Överenskommelse mellan Sundsvalls 
kommun och idéburna organisationer inom 
integrationsområdet 
 (KS-2016-00916-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ärendet ska lämnas över till nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration (NAVI) för fortsatt handläggning. 
  

Ärendet 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, och integration 
(NAVI) har överlämnat ett förslag till överenskommelse mellan 
Sundsvalls kommun och idéburna organisationer inom 
integrationsområdet till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
Koncernstaben föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlämna den fortsatta hanteringen av frågan till kultur- och 
fritidsnämnden.  

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar på återremiss med följande motivering: 
 

Att ärendet återremitteras för en grundlig analys av vilken 
ekonomisk effekt eller konsekvens överenskommelsen skulle 
innebära för kommunen. 

 
Leif Nilsson (S) yrkar på plan- och utvecklingsutskottets förslag till 
beslut. 
 
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 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-03-21, § 19 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00916-2  
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 

integration 2016-11-16 § 109 
• FAVI:s tjänsteskrivelse 2016-10-27 
• Överenskommelse 

 
_ _ _ _ 
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§ 122  Antagande av Handlingsplan för 
bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020 
 (KS-2016-00960-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommuns mål för bredbandstillgången år 2020 höjs 
från att 90 procent till att 95 procent av alla hushåll och företag i 
kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag på mål som innebär att 100 procent 
av alla hushåll och företag i kommunen har tillgång till snabbt 
bredband år 2025,  
 
att anta Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 
2017-2020 som styrdokument, 
 
att Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, Mål och 
resursplan för Sundsvalls kommun, RIKARE (HT21) och 
Översiktsplan Sundsvall 2021 utgör överordnade styrdokument till 
handlingsplanen, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen, Sundsvall Elnät AB och ServaNet 
AB att genomföra de åtgärder som de ansvarar för i handlingsplanen, 
 
att delegera rätten till kommunstyrelsen att, för perioden 2017-2020, 
fatta beslut om investeringsbidrag till Sundsvall Elnät AB om högst 
25 miljoner kr per år för fiberinvesteringar på Sundsvalls kommuns 
landsbygd, utifrån handlingsplanens villkor och kriterier, och att 
bidraget finansieras genom utdelning som Stadsbacken AB årligen 
lämnar till kommunen för den aktuella perioden, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå de ändringar som behövs i 
Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun och andra 
relevanta styrande dokument för kommunens nämnder och berörda 
kommunala bolag, utifrån Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden 2017-2020 och revideringen av kommunens 
bredbandsmål. 
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Ärendet 
Ärendet handlar om förslag till revidering av kommunens 
bredbandsmål samt förslag till antagande av Handlingsplan för 
bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-03-21, § 21 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00960-2 
• Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-

2020 
• Sundsvall Elnäts och ServaNets remissvar 
• Koncernstabens beaktande av Sundsvall Elnäts och ServaNets 

remissvar 
 
_ _ _ _ 
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§ 123  Förslag till strategi för att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism 
 (KS-2017-00170-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige anta strategi för att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism med nedanstående tillägg/ändringar, 
 
att för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism skall 
handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige senast 2017-12-31, 
 
att nämnderna skall återrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen 
senast 2018-06-30, 
 
3.1 
Ny sista mening i sista stycket. 
Strategins syfte är att klargöra och ge övergripande inriktning på 
kommunkoncernens arbete mot våldsbejakande extremism 
 
3.2 
Ny första mening i sista stycket 
Strategin mot våldsbejakande extremism handlar om ett främjande, 
förebyggande och förhindrande arbete och hur vi agerar när och om 
vi får kännedom om aktiva, avhoppare och i förekommande fall 
hemvändare. 
 
4.1.3 
Tillägg till sista strecksatsen 
Åtgärder för att förhindra att finansiering från kommunkoncernen 
inklusive nyttjande av kommunala fastigheter sker till personer, 
föreningar, organisationer och andra som bedriver verksamhet som 
syftar till att skada det demokratiska samhället.  
Framtagande av arbetsrutiner till kommunkoncernens anställda för att 
upptäcka och agera vid kännedom om avslutad eller pågående 
våldsbejakande extremism 
 
4.2.1 
Tillägg till första stycket 
Kommunen ska initiera ett närmare informationsutbyte mellan 
säkerhetspolis, polis och kommun för att säkerställa att nödvändig 
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information delas 
 
4.4.2 
Nytt mål 
Anhöriga till personer som anslutit till eller misstänks komma att 
ansluta sig till eller hoppat av eller hemvänt från miljöer med 
våldsbejakande extremism ska få det stöd de behöver för att bidra till 
personen/personernas återanpassning. 
 

Ärendet 
Trygghetsrådet har, som en del i trygghetsarbetet, initierat 
framtagandet av en strategi för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism. Ett förslag till strategi har tagits fram av 
en arbetsgrupp samordnad av trygghetssamordnaren. 
Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till strategi. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag samt till följande tilläggsattsatser och förändringar i strategin: 
 

att föreslå kommunfullmäktige anta strategi för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism med nedanstående 
tillägg/ändringar 
 
att för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism skall 
handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige senast 31/12 
2017 
 
3.1 
Ny sista mening i sista stycket. 
Strategins syfte är att klargöra och ge övergripande inriktning 
på kommunkoncernens arbete mot våldsbejakande extremism 
 
3.2 
Ny första mening i sista stycket 
Strategin mot våldsbejakande extremism handlar om ett 
främjande, förebyggande och förhindrande arbete och hur vi 
agerar när och om vi får kännedom om aktiva, avhoppare och i 
förekommande fall hemvändare. 
 
4.1.3 
Tillägg till sista strecksatsen 
Åtgärder för att förhindra att finansiering från 
kommunkoncernen inklusive nyttjande av kommunala fastigheter 
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sker till personer, föreningar, organisationer och andra som 
bedriver verksamhet som syftar till att skada det demokratiska 
samhället.  
Framtagande av arbetsrutiner till kommunkoncernens anställda 
för att upptäcka och agera vid kännedom om avslutad eller 
pågående våldsbejakande extremism 
 
4.2.1 
Tillägg till första stycket 
Kommunen ska initiera ett närmare informationsutbyte mellan 
säkerhetspolis, polis och kommun för att säkerställa att 
nödvändig information delas 
 
4.4.2 
Nytt mål 
Anhöriga till personer som anslutit till eller misstänks komma att 
ansluta sig till eller hoppat av eller hemvänt från miljöer med 
våldsbejakande extremism ska få det stöd de behöver för att 
bidra till personen/personernas återanpassning. 
 

 
Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. Vidare 
yrkar han på följande tilläggsattsats:  
 

Att nämnderna skall återrapportera sitt arbete till 
kommunstyrelsen senast 2018-06-30. 

 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Martin Klausen (SD) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag 
samt till Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (L) förslag till 
förändringar.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag, med förändringar gjorda av 
Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) vid dagens sammanträde. 
Detta blir kommunstyrelsens beslut. 
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Protokollsanteckning 
Martin Klausen (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”All form av radikalisering, all form av extremism, oavsett höger, 
vänster eller religiös extremism, är skadlig för samhället. Vi såg 
tydligt nu senast i Stockholm konsekvensen av radikaliseringen i 
samhället. Under flera år har vi i Sverigedemokraterna varnat för 
detta. Vi är däremot skeptisk till vad genusperspektiv har med saken 
att göra. Det är viktigt att oavsett kön, motverka all form av 
våldsbejakande extremism." 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-03-21, § 22 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00170-2  
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-01-25 § 7 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2016-12-19 
• Strategi för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

2016-12-19 
• Bilaga 1 våldsbejakande extremism en sammanfattning 
• Bilaga 2 Den nationella samordnarens rekommendationer 
• Bilaga 3 Cheklista att tänka på vid våld och hot 
• Bilaga 4 Exempel på preventionsnivåer 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 § 60 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-05-02 

Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 
integration 2016-04-20 § 43 

• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integration 
skrivelse 2016-03-29  

• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-05-18 § 61 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2016-04-12 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-20 § 77  
• Socialtjänstens skrivelse 
• Mitthem AB:s yttrande 
• Medelpads Räddningstjänstförbunds yttrande 
• Service och teknikförvaltningen, säkerhetsenhetens yttrande 

 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 37 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 124  Motion (L) om att motverka våldsbejakande 
extremism 
 (KS-2015-00956-11) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Fullmäktigegruppen för Liberalerna har lämnat in en motion om att 
motverka våldsbejakande extremism. Ärendet behandlades i plan- 
och utvecklingsutskottet, vilket 2016-10-04, § 52 beslutade att 
återremittera ärendet. Denna tjänsteskrivelse är ett svar på 
återremissen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) och Liza-
Maria Norlins (KD) förslag om bifall till motionen. Han ställer dessa 
förslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-03-21, § 23 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00956-11  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2016-10-04 §52 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 38 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 § 61 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-05-02 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämndens 2016-04-27 § 52 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-04-07 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-20 § 79 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20 § 45 
• Remissvar kultur- och fritidsnämnden  
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 

integration 2016-04-20 § 50 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integrations 

skrivelse 
• Motion (L) motverka våldsbejakande extremism, 2015-12-21 
 
_ _ _ _ 
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§ 125  Motion (M) om en kommunal handlingsplan 
för hantering av våldsbejakande extremism 
 (KS-2015-00955-12) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ledamöter Jörgen Berglund (M) och Habib 
Effati (M) har lämnat in en motion om handlingsplan för hantering av 
våldsbejakande extremism. Förslagen i motionen är, förutom att 
kommunen tar fram en handlingsplan, att uppdra till 
kommunstyrelsen och Stadsbacken AB att skyndsamt ta fram rutiner 
och riktlinjer för att förhindra finansiering och nyttjande av lokaler 
till föreningar och dylikt som bryter mot kommunens värdegrund. 
Ärendet återremitterades av plan- och utvecklingsutskottet 2016-10-
04, § 51. Den här skrivelsen är ett svar på den återremissen. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Jörgen Berglund (M) med 
fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-03-21, § 24 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00955-12  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2016-10-04 §51 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-02-22 §19 
• Förslag från S och V till ändringar i ärende om taxor och avgifter 

inom - Kultur- och fritidsnämndens AU 2017-02-08 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 § 62 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-05-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-27 § 51 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-04-05 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-20 § 78 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20 § 44 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 

integration 2016-04-20 § 51 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integrations 

skrivelse 2016-03-18  
• Svenska kommunförbundets PM om uthyrning av lokaler 
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2016-02-19 § 20 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 
• Motion (M) angående kommunal handlingsplan för hantering av 

våldsbejakande extremism 2015-12-16 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 126  Motion (KD) om införande av minskning av 
antalet valkretsar i Sundsvalls kommun från 4 till 
1 
(KS-2016-00224-10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut §489 från 2005-09-26 om 
att kommunen indelas i tre valkretsar: 
 

1. Skön, Alnö, Skönsmon 
2. Gustav Adolf, Selånger 
3. Njurunda, Attmar, Tuna, Stöde, Holm, Liden, Indal, Sättna 

 
att kommunen indelas i två valkretsar: 
 

1. Skön, Sundsvall 
2. Alnö, Njurunda, Tuna/Attmar, Stöde, Indal, Selånger 

 

Ärendet 
Kristdemokraternas Liza-Maria Norlin har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om att minska antalet valkretsar i 
Sundsvalls kommun, från nuvarande 4, till 1. Det här ärendet är 
koncernstabens svar på motionen. 

Överläggning 
Ordförande yrkar bifall till majoritetens förslag, vilket är följande: 
 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att avslå motionen 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut §489 från 2005-09-26 om 
att kommunen indelas i tre valkretsar: 
 
1. Skön, Alnö, Skönsmon 
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2. Gustav Adolf, Selånger 
3. Njurunda, Attmar, Tuna, Stöde, Holm, Liden, Indal, Sättna 
 
att kommunen indelas i två valkretsar: 
 
1. Skön, Sundsvall 
2. Alnö, Njurunda, Tuna/Attmar, Stöde, Indal, Selånger 

 
Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-09-26 att kommunen ska 
delas in i tre valkretsar. Beslutet verkställdes aldrig då beslutet 
från kommunen inte hade samordnats med landstinget. Därför 
ogillades beslutet av länsstyrelsen.    
 
Nuvarande förslag bygger på de geografiska gränsdragningarna 
för svenska kyrkans församlingar. Områden i förslaget benämns 
därför i likhet med namnen på nuvarande församlingar.  
 
Enligt statistik från valmyndigheten över antalet röstberättigande 
per den 1 mars 2017 så är det 38 396 röstberättigande i 
föreslagna valkrets 1 och 38 772 röstberättigande i föreslagna 
valkrets 2.  
 

Liza-Maria Norlin (KD) yrkar i första hand på återremiss på ärendet 
för vidare beredning och i andra hand bifall till motionen. 
 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Stefan Falk (L), Martin Klausen (SD), Angel Villaverde (MP) och 
Jörgen Berglund (M) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande.  
 
Ordföranden begär ajournering.  
 
När sammanträdet återupptas frågar ordföranden 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 
majoritetens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med fleras 
förslag om bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag. 
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Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), 
Alicja Kapica (M), Martin Klausen (SD) och Angel Villaverde (MP) 
reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-03-21, §25  
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00224-10  
• Demokrati- och uppföljningsberedningens protokoll 2017-02-24 
• Demokratiberedningen, antalet valkretsar 
• Remissvar (V) valkretsindelning 
• Remissvar (C) valkretsindelning 
• Remissvar (KD) valkretsindelning 
• Remissvar (L) valkretsindelning 
• Remissvar (M) valkretsindelning 
• Remissvar (S) valkretsindelning 
• Remissvar (MP) valkretsindelning 
• Protokollsutdrag 2016-02-29 § 19 
• Motion (KD) om införande av minskning av antalet valkretsar i 

Sundsvalls kommun från 4 till 1, 2016-02-29 
 
_ _ _ _ 
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§ 127  Beslutsattestanter för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsens verksamheter 
(KS-2017-00189-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogad förteckning över inköpsrätter och attestanter för 
2017 avseende koncernstaben, enligt bilaga 1A, 2A, 3A och 4A, 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2017 avseende Drakfastigheter enligt bilaga 1B, 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2017 avseende Servicecenter, enligt bilaga 1C,  
 
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande 
förändringar under verksamhetsåret 2017 avseende koncernstaben, 
 
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande 
förändringar under verksamhetsåret 2017 avseende Drakfastigheter 
samt, 
 
att delegera till förvaltningschefen för servicecenter att besluta om 
löpande förändringar under verksamhetsåret 2017 avseende 
servicecenter. 
 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om attestantförteckning för 2017. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00189-1 
• Bilaga 1A Koncernstaben, aktiva attestanter 
• Bilaga 1B Drakfastigheter, aktiva attestanter 
• Bilaga 1C Servicecenter, aktiva attestanter 
• Bilaga 2A Förteckning inköpsrätter o attestanter 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
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• Bilaga 3A Förslag till attestanter för balanskonton 
• Bilaga 4A Attestanter finanskonton 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 128  Granskning av Svenska 
Kommunförsäkrings AB, Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB och Kommun 
Garanti Reinsurance S.A  
(KS-2017-00363) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge i uppdrag till ledamöter från Sundsvalls kommun i styrelserna 
för Svenska Kommunförsäkrings AB, Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB och Kommun Garanti Reinsurance S.A att 
genomföra en granskning av resor, representation, möten, 
konferenser och andra inköp gjorda av anställda och styrelse för tiden 
från bolagens uppstart till och med 2011, 
 
att granskningen utförs av en oberoende och utomstående part.  
 

Ärendet 
Jörgen Berglund (M) har väckt ett ärende om att Sundsvalls kommun 
ska initiera en granskning av de tre försäkringsbolag som kommunen 
är delägare i.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till följande förslag: 
 

Moderaterna föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ge i uppdrag till ledamöter från Sundsvalls kommun i 
styrelserna för Svenska Kommunförsäkrings AB, 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och Kommun 
Garanti Reinsurance S.A att genomföra en granskning av resor, 
representation, möten, konferenser och andra inköp gjorda av 
anställda och styrelse för tiden från bolagens uppstart till och 
med 2011, 
 
att granskningen utförs av en oberoende och utomstående part.  

 
Stefan Falk (L), Martin Klausen (SD), Angel Villaverde (MP), Liza-
Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
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Ordföranden begär ajournering.  
 
När sammanträdet återupptas instämmer Leif Nilsson (S) i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande med ändringen att beslutet i ärendet ska fattas 
i kommunstyrelsen och inte i kommunfullmäktige. 
 
Christiane Rüdiger (V) och Reinhold Hellgren (C) instämmer i Leif 
Nilssons (S) yrkande. 
 
Efter överläggning med närvarande kommunjurist instämmer Leif 
Nilsson (S), Christiane Rüdiger (V) och Reinhold Hellgren (C) i 
Jörgen Berglunds (M) yrkande.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Jörgen Berglunds (M) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Jäv 
Peder Björk (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av 
ärendet. 

 
_ _ _ _ 
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§ 129  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 21 mars 2017: 

 § 23 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska 
planeringsförutsättningar inför tekniskt 
omräknad Mål och resursplan 2018 med plan 
för 2019-2020 

 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 21 mars 2017: 

 § 20 Yttrande parlamentariska 
landsbygdskommitténs slutbetänkande 

 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den14 mars 2017: 

 § 30 Södermalms skola, projektering - medel 
ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 31 Kryssarvägens gruppboende, 
tillbyggnation för ytterligare boendeplatser - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 32 Uttervägens gruppboende, ombyggnad - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 
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 § 35 Yttrande över kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
läns långtidsplan 2018-2020 
 

• KS-2017-00032-2 Delegationsbeslut - sociala 
investeringsmedel FÖS-Föräldrastöd i för ökad skolnärvaro 

• KS-2017-00035-2 Delegationsbeslut - sociala 
investeringsmedel Ny framtid 

• KS-2017-00036-2 Delegationsbeslut - sociala 
investeringsmedel IM Possible 

• KS-2017-00038 Delegationsbeslut - tilldelning 
Verksamhetsutvecklings-konsulter 

• KS-2017-00153 Delegationsbeslut  - tilldelning 
Skolbusstransporter 

• KS-2017-00239 Delegationsbeslut - yttrande 
kameraövervakning Idrottsparken  

• KS-2017-00243 Delegationsbeslut  - tilldelning böcker och 
läromedel 

• KS-2017-00247 Delegationsbeslut yttrande 
kameraövervakning Svensk Markentreprenad AB 

• KS-2017-00248 Delegationsbeslut - yttrande 
kameraövervakning Norrländska Vapenaffären AB 

• KS-2017-00250 Delegationsbeslut  - avbruten upphandling 
IT-stöd för barn- och utbildningsförvaltningen 

• KS-2017-00250 Delegationsbeslut - tilldelning IT-stöd för 
barn- och utbildningsförvaltningen 

• KS-2017-00251 Delegationsbeslut - yttrande 
kameraövervakning SCIOR Geomanagement AB 

• KS-2017-00268 Delegationsbeslut - tilldelning IT konsulter 

• KS-2017-00281 Delegationsbeslut tilldelning 
gymnastikinventarier 

• KS-2017-02-14 Delegationsbeslut- tilldelning bygg- och 
arbetsmaskiner samt bodar mm korttidshyra 

• KS-2017-00231 Delegationsbeslut - yttrande planprogram 
Njurundabommens centrum 

• KS-2017-00254 Delegationsbeslut - yttrande detaljplan 
Brohuvudet 14 

• KS-2017-00269 Delegationsbeslut-  tilldelning IT-konsulter 
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Open Hierarchy 
• KS-2017-00285 Delegationsbeslut - Vitvaror Tvättutrustning 

mm samt service och underhåll 
 
_ _ _ _ 
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§ 130  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
 

• Styrelseprotokoll: 
o Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-02-17 
o MittSverige Vatten o Avfall AB 2017-02-23 
o REKO AB 2017-02-22 
o ServaNet AB 2016-11-25 
o ServaNet AB 2017-01-31 
o Sundsvall Elnät AB 2017-01-17 
o Sundsvall Oljehamn AB 2017-02-17 
o Sundsvalls Logistikpark AB 2017-02-17 

 

• KS-2016-00940-4 Beslut om tillstånd för kameraövervakning 
för GrimmDrone AB  

• KS-2016-00961 Beslut om tillstånd för kameraövervakning 
för Positionsbolaget AB 

• KS-2017-00106-4 Beslut om tillstånd för kameraövervakning 
för FasOut AB 

• KS-2017-00120-3 Beslut om tillstånd för kameraövervakning 
AB Sweco 

• KS-2017-00151-4 Beslut om tillstånd för kameraövervakning 
Missing People Sweden 
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