
 

Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen   
 
 

 
 

 
Kommunstyrelsen 12 juni 2017   
 
 Sid 
 
Justering .................................................................................................. 4 

§ 154 Aktuellt från koncernstaben ........................................................ 5 

§ 155 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation .............. 6 

§ 156 Kommunstyrelsens ordförande informerar ................................. 7 

§ 157 Val av ersättare till kommunstyrelsens finans- och 
näringslivsutskott ........................................................................ 8 

§ 158 Delårsrapport 1 januari-april 2017 för kommunstyrelsen ........... 9 

§ 159 Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls kommun och 
kommunkoncern ....................................................................... 11 

§ 160 Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020 ................... 14 

§ 161 Fullmakt för medelsförvaltning, revidering .............................. 17 

§ 162 Ändring av ägardirektiven för bolagen inom 
Stadsbackenkoncernen .............................................................. 18 

§ 163 Industrispår Södra kajen ........................................................... 19 

§ 164 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet i Sundsvall ... 21 

§ 165 Årsredovisning 2016 för insamlingsstiftelsen Sundsvalls 
Naturskyddsfond ....................................................................... 22 

§ 166 Årsredovisning 2016 för kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län .................... 23 

§ 167 Årsredovisning 2016 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse samt 
ansvarsfrihet .............................................................................. 24 

§ 168 Redovisning av partistöd för 2016 ............................................ 25 

§ 169 Bokslut år 2016 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser .. 27 

§ 170 Översyn av kommunala trygghetsrådet och kommunala 
folkhälsorådet - återremitterat ärende ....................................... 28 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-12 kl. 14:00 1 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 171 Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande 
översiktsplan ............................................................................. 31 

§ 172 Sundsvalls kommuns trafikförsörjningsprogram för färdtjänst 
och riksfärdtjänst ....................................................................... 33 

§ 173 Ändring i stadsbyggnadsnämndens reglemente avseende 
personalfrågor ........................................................................... 34 

§ 174 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i 
Sundsvalls kommunkoncern ..................................................... 35 

§ 175 Motion (SD) angående åldersbestämning av ensamkommande - 
en fråga om rättssäkerhet .......................................................... 36 

§ 176 Motion (SD) om ekonomiskt bistånd ........................................ 38 

§ 177 Motion (KD) om införande av minskning av antalet valkretsar i 
Sundsvalls kommun från 4 till 1 - återremitterat ärende .......... 40 

§ 178 Motion (KD) om intensifierat arbete mot nätmobbning ........... 42 

§ 179 Delegationsbeslut ...................................................................... 44 

§ 180 För kännedom ........................................................................... 46 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-12 2 
 

 
 

 
Tid Kl. 14.00 – 15.30 
Ajournering Kl. 15.00 – 15.10 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande0F

1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör 
paragraf 

Peder Björk (S), ordförande X    
Bodil Hansson (S), v ordf X    
João Pinheiro (S) X    
Malin Larsson (S) X  Niklas Säwén (S) §§ 156-180 
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) X ej § 166 p g a jäv Reinhold Hellgren (C)  § 166 
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) X §§ 156-180  
Lisa Lööf (S) X   
Leif Nilsson (S) X ej § 166 p g a jäv   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Isabelle Mixter (V) -   
Reinhold Hellgren (C) X § 166  
Linda Strandfjäll (M) X   
Habib Effati (M) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Johanna Thurdin (MP) X   
Sören Ödmark (KD) -   
Johnny Skalin (SD) -   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande    
Anneli Wikner tf. kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Tina Stjernberg kommunikationsstrateg § 154 
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 155 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 155 
Cecilia Aspholm kommunjurist   
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  

 
 
Protokollet omfattar §§ 154-180 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande  

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 

 
 
 
 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-06-12 2017-06-14 2017-06-15 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2017-07-07 2017-06-15 – 2017-07-06 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare. 
 
_ _ _ _  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-12 5 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§ 154  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 
Anneli Wikner bland annat om:  
 

• Status för rekrytering av ny kommunikationsdirektör och HR-
direktör  

• Stadsbyggnadsnämnden har utsett en biträdande 
stadsbyggnadsdirektör/stadsarkitekt  

• Mitthem får en ny VD  
 

Kommunikationsstrateg Tina Stjernberg är inbjuden till 
sammanträdet för att kort informera om ”Bilden av Norra Sverige”. 
Tina ingår i en grupp med tjänstepersoner från de sex största 
kommunerna i norra Sverige som har fått i uppdrag formulera en 
alternativ berättelse/bild av norra Sverige än den som råder. Gruppen 
genomför bl a intervjuer, enkäter och samtal med politiker och 
näringsliv.  
 
_ _ _ _ 
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§ 155  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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§ 156  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2017-00090) 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han inte har något att 
informera om vid dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 157  Val av ersättare till kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott 
(KS-2017-00499-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Linda Strandfjäll (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott, fram till det sammanträde då val av 
utskott förrättas nästa gång.  
 

Ärendet 
En av Moderaternas (M) ersättare i kommunstyrelsen har avsagt sig 
sina politiska uppdrag. Med anledning av detta är följande plats 
också vakant:  
 

• ersättare i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott  
 
Kommunfullmäktige har 2017-05-29 utsett en ny ersättare till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i sin tur utse en 
representant till den vakanta platsen ovan och föreslås besluta att utse 
Moderaternas nya ersättare i kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00499-1  

 
_ _ _ _ 

 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-12 9 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 158  Delårsrapport 1 januari-april 2017 för 
kommunstyrelsen 
 (KS-2017-00454-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2017 för kommunstyrelsen, 
 
att godkänna delrapporter för intern kontroll, samt 
 
att utveckling av mål, indikatorer och aktiviteter skjuts till 
kommande MRP för 2018. 
 

Ärendet 
Delårsrapport januari-april 2017 för kommunstyrelsen följer upp 
kommunstyrelsens mål och resursplan för 2017. Delårsrapport 
januari-april 2017 är den första uppföljningen av denna plan. 
 
Som underlag till delårsrapport för kommunstyrelsen finns även 
delårsrapporter från Drakfastigheter och servicecenter. Bifogade 
finns även de första delrapporteringarna av kommunstyrelsens 
interna kontrollplaner för 2017. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-05-30, § 45 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00454-1  
• Delårsrapport januari-april 2017 för kommunstyrelsen 
• Delårsrapport januari-april 2017 för kommunstyrelsen, 

Drakfastigheter 
• Delårsrapport januari-april 2017 kommunstyrelsen, servicecenter 
• Delrapportering januari-april 2017 Intern kontrollplan 

kommunstyrelsen, koncernstaben. 
• Delrapportering januari-april 2017 Intern kontrollplan 

kommunstyrelsens uppsiktsansvar 
• Delrapportering januari-april 2017 Intern kontrollplan 

kommunstyrelsen, Drakfastigheter 
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• Delrapportering januari-april 2017 Intern kontrollplan 
kommunstyrelsen, servicecenter 

 
_ _ _ _ 
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§ 159  Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls 
kommun och kommunkoncern 
(KS-2017-00373-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att överlämna delårsrapport januari-april 2017 för kommunen och 
kommunkoncernen till kommunfullmäktige och särskilt uppmärksamma 
kommunfullmäktige på barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens prognostiserade underskott, 
 
att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt uppmärksammar 
kommunfullmäktige på nedanstående förslag till beslut i 
kommunfullmäktige om att barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden måste anpassa sin verksamhet till tilldelad ram, 
 
att bevilja socialnämnden 10 miljoner kronor för fördyrade kostnader 
på grund av att planerade äldreboenden ej färdigställts enligt tidigare 
planering, 
 
att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för tillkommande 
verksamhetskostnader inom särskilda boenden. 
 
Därutöver föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att besluta om 
nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad 
budgetram,  
 
att socialnämnden uppmanas att besluta om nödvändiga åtgärder för 
att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram, 
 
att avslå socialnämndens begäran om 4,903 miljoner kronor 
avseende lägre priser inom IT återförs till socialnämnden,  
 
att avslå socialnämndens begäran om budgetförstärkning på 13,0 
miljoner kronor för att täcka merkostnader inom äldreomsorgens lokaler 
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att avslå socialnämndens begäran om en budgetförstärkning på 8,0 
miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för resor inom daglig 
verksamhet, 
 
att avslå socialnämndens begäran om 13,75 miljoner kronor för 
resterande del av villkorat tillskott i MRP 2017-2018 med plan för 
2019-2020, 
 
att tillskjuta aktieägartillskott till Biogas Mellannorrland AB med 
550 000 kronor, samt 
 
att finansiering av aktieägartillskottet sker genom ianspråktagande av 
likvida medel. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2017 
för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -4,1 
miljoner kronor för kommunen vilket är 60,0 miljoner kronor högre i 
jämförelse med resultatet för januari-april 2016, (-64,1 miljoner 
kronor). Resultatprognosen för 2017 uppgår till 40 miljoner kronor 
för kommunen, vilket är cirka 110 miljoner kronor sämre än det 
budgeterade resultatet på 150,3 miljoner kronor.  
 
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
kommer att klara balanskravsresultatet om det prognostiserade 
resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut. 

Överläggning 
Det noteras till protokollet att texten under rubriken ”Ärendet” i 
koncernstabens skrivelse samt viss text i delårsrapporten korrigeras 
redaktionellt.  
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till attsatserna 1, 3 och 4 i 
koncernstabens förslag. Vidare yrkar han avslag på attsats 2.  
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag samt till följande 
tilläggsattsats: 
 

att avslå socialnämndens begäran om 13,75 miljoner kronor för 
resterande del av villkorat tillskott i MRP 2017-2018 med plan för 
2019-2020, 

 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut när det 
gäller de attsatser som ska beslutas av kommunstyrelsen, dels 
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koncernstabens förslag med tillägg gjorda vid dagens sammanträde 
och dels Martin Klausens (SD) förslag. Han ställer dessa förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
koncernstabens förslag med tillägg gjorda vid dagens sammanträde. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut 
avseende de attsatser som ska beslutas utav kommunfullmäktige 
vilket är koncernstabens förslag med tillägg gjorda vid dagens 
sammanträde. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Martin Klausen (SD) meddelar att de avstår från 
att delta i dagens beslut gällande attsatser som föreslås beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00373-2 
• Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls kommun och 

kommunkoncern 
 

_ _ _ _ 
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§ 160  Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-
2020 
 (KS-2017-00320-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa tekniskt omräknad Mål och resursplan (MRP) 2018 med 
plan för 2019-2020, med kompletteringen att för 2018 tillskjuta 1 
mkr till Kultur- och fritidsnämnden för att stärka sociala föreningar, 
 
att det finansiella resultatmålet kompletteras med text i enlighet med 
förslag i de ekonomiska planeringsförutsättningarna, 
 
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive 
reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och resursplan - 1 år 
för år 2018,  
 
att nämndernas MRP för 2018 ska innehålla egna mål och 
handlingsplaner inom de i MRP:n 2018-2020 uppräknade 
prioriterade områdena och i det arbetet särskilt beakta den hållbara 
tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet,  
 
att nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2018 
överlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2017 för 
avstämning, kvittering och godkännande,  
 
att helägda kommunala bolags MRP för 2018 ska innehålla egna mål 
och handlingsplaner inom de i MRP:n 2018-2020 uppräknade 
prioriterade områdena och i det arbetet särskilt beakta den hållbara 
tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet,  
 
att bolagens MRP för 2018 överlämnas till kommunstyrelsen senast 
den 30 november 2017 för avstämning, kvittering och godkännande,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2017 inom ramen för 
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnadsökningar,  
 
att fastställa låneramen för kommunkoncernen för år 2018 till högst 
10.000 Mnkr för omsättning av befintliga krediter och upptagande av 
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nya lån,  
 
att partistöd för 2018 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern” beslutade av 
kommunfullmäktige 23 juni 2014 § 189 (KS-2014-00178),  
 
att fastställa skattesatsen för år 2018 till 22:59 per skattekrona 
 
att notera att utöver fastställd MRP 2017-2020 och angivna belopp i 
de ekonomiska planeringsförutsättningarna så har anslag om 1300 tkr 
avseende hyra till Matfors Folkets hus inarbetats i Kultur och 
fritidsnämndens budget, samt  
 
att notera att taxor inom miljönämndens område beslutas av 
kommunfullmäktige i separata ärenden. 
 

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget 
som omfattar minst tre år.  
 
Enligt gällande budgetprocess har kommunen en 2+2 årsbudget. Det 
innebär att år två i perioden endast omfattar en teknisk omräkning, 
till exempel nya skatteunderlag, förändrade statsbidrag och ändrade 
kapitalkostnader. Eventuella tillkommande beslut från 
kommunfullmäktige arbetas in i underlaget. 
 
Föreliggande förslag på tekniskt omräknad Mål och resursplan 
(MRP) 2018-2020 utgår från MRP 2017-2020  beslutad av 
kommunfullmäktiges 2016-06-27 § 150. Koncernstaben har beaktat 
de ekonomiska planeringsförutsättningarna som FINU i mars 2017 
beslutat ska utgöra grund för ärendet, tekniskt omräknad MRP 2018-
2020. Därutöver har skatteintäkter och statsbidrag justerats med 
hänsyn till nya prognoser i april/maj. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag med följande 
tillägg i slutet av första attsatsen: 

 
med kompletteringen att för 2018 tillskjuta 1 mkr till Kultur- och 
fritidsnämnden för att stärka sociala föreningar. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag med tillägg gjorda vid dagens sammanträde. 
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Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Jörgen Berglund (M) meddelar att de återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-05-23 § 43 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00320-2,  
• Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020 

 
 _ _ _ _ 
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§ 161  Fullmakt för medelsförvaltning, revidering 
 (KS-2017-00388-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta den reviderade fullmakten för medelsförvaltning, daterad  
2017-04-24, samt 
 
att upphäva nu gällande fullmakt för medelsförvaltning, antagen av 
kommunstyrelsen 2015-09-14, §299.  
 

Ärendet 
Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till revidering av 
fullmakten för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning. Fullmakten 
beskriver vilka personer som får företräda Sundsvalls kommun i dess 
medelsförvaltning, samt vad dessa personer har rätt att göra. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-05-23 § 44 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00388-1 
• Fullmakt medelsförvaltning april 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 162  Ändring av ägardirektiven för bolagen inom 
Stadsbackenkoncernen 
 (KS-2016-00245-9) 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva de av fullmäktige 2016-03-29, § 87, fastställda 
ägardirektiven, 
 
att stryka de föreslagna ändringarna i Ägardirektiv för bolagen inom 
Stadsbackenkoncernen, daterat 2017-05-05, som anger att 
soliditetskraven på de enskilda dotterbolagen stryks från 
ägardirektiven, samt 
 
att godkänna förslag till Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbacken-
koncernen, daterat 2017-05-05. 
 

Ärendet 

Ändring av ägardirektiven för bolagen i Stadsbackenkoncernen. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) och Stefan Falk (L) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-05-23 , § 45 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00245-9 
• Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen, 2017-05-

05  
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-12 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 163  Industrispår Södra kajen 
 (KS-2017-00423-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att säga upp 1917 års 
”Överenskommelse mellan Kungliga Järnvägsstyrelsen och 
Sundsvalls stad, angående trafikering och underhåll av hamnspår i 
Sundsvall”, 
 
att till stadsbyggnadsnämnden anslå kompletterande 
investeringsmedel på maximalt 40,2 miljoner för MRP-perioden 
2019-2020 för inlösen och sanering av nuvarande spåranslutning 
samt för projektering och byggande av nytt industrispårsanslutning 
mellan kommunens befintliga spår och Trafikverkets spårnät vid 
bangård, 
 
att investeringsmedlen enligt ovan arbetas in i Mål och resursplan för 
2019-2022, 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa 
”Samverkansavtal gällande avveckling av industrispår inklusive 
hamnbangård med frilastkaj på Södra Kajen samt nybyggnad av 
industrispår mellan Oljehamnen och Sundsvalls bangård m.m.”, samt 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram beslut om 
utformning av banavgifter för kommunens industrispår. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om åtgärder rörande Industrispår Södra kajen. 
Trafikverket har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden projekterat 
två förslag inklusive kostnadsbedömningar för ny 
industrispårsanslutning. Både stadsbyggnadskontoret och 
koncernstaben har deltagit i processen och utöver detta har även 
koncernstaben undersökt alternativa lösningar. 
 
Koncernstaben föreslår sammanfattningsvis ett beslut om byggande 
av en ny anslutning till industrispåret i planskilt läge gentemot väg 
562. För att inte förskjuta planeringen och tidsplanen för 
ombyggnation av väg 562 (byggstart år 2018), behöver Sundsvalls 
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kommun ta ett beslut huruvida en ny industrispårsanslutning skall 
byggas senast i juni 2017. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-05-23, § 46 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00423-1 
• Bilaga 1. Karta industrispår Södra kajen 
• Bilaga 2. Samverkansavtal – för planering och projektering av 

nytt industrispår mellan bangården vid Sundsvall C och 
kommunens befintliga industrispår i öster 

• Bilaga 3. Samverkansavtal gällande avveckling av industrispår 
inklusive hamngård med frilastkaj på Södra Kajen samt 
nybyggnad av industrispår mellan Oljehamnen och Sundsvalls 
bangård m.m. 

• Bilaga 4. PM Ersättningsprinciper för Trafikverkets 
uppställningsspår på Södra Kajen, Sundsvalls kommun 

• Bilaga 5. Missiv: Nytt anslutningsspår mellan Sundsvalls bangård 
och Sundsvalls kommuns industrispår längs Mokajen, 
Oljehamnen m m 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-09-28 § 269 
 
_ _ _ _ 
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§ 164  Årsredovisning 2016 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 
 (KS-2017-00076-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, 
 
att godkänna årsredovisningen 2016 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall. 
 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2016. 
Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott  2017-05-23 § 47 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00076-2 
• Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet i Sundsvall 
• Revisionsberättelse 2016 Samordningsförbundet 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 165  Årsredovisning 2016 för 
insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 
 (KS-2017-00080-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättad årsredovisning för 2016 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.  
 

Ärendet 
Koncernstaben har upprättat årsredovisning 2016 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-05-23 § 48 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00080-1 
• Årsredovisning 2016 Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 

Naturskyddsfond 
 
_ _ _ _ 
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§ 166  Årsredovisning 2016 för 
kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 
 (KS-2017-00369-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, 
 
att godkänna årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 
 

Ärendet 
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat 
årsredovisning och revisorerna har överlämnat revisionsberättelse för 
2016. 

Jäv 
Hans Forsberg (C) och Leif Nilsson (S) anmäler jäv och deltar därför 
inte i behandlingen av ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-05-23 § 49 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00369-2 
• Årsredovisning 2016 Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
• Revisionsberättelse 2016 Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
 

_ _ _ _ 
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§ 167  Årsredovisning 2016 för Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse samt ansvarsfrihet 
 (KS-2017-00079-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2016 samt, 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 

Ärendet 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2016. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-05-23, § 50 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00079-1 
• Årsredovisning 2016 Sundsvalls Sjöfolkstiftelse 
• Revisionsberättelse 2016 Sundsvalls Sjöfolkstiftelse 
• Sundvalls Sjöfolkstiftelses protokoll, 2017-04-26 
 
_ _ _ _ 
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§ 168  Redovisning av partistöd för 2016 
 (KS-2016-00988-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna inkomna redovisningarna av hur partistödet har 
använts, 
 
att partistödet för andra halvåret 2017 ska utbetalas till 
socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna, centerpartiet, 
miljöpartiet de gröna, vänsterpartiet och kristdemokraterna, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt återkomma med 
förslag som förtydligar bestämmelser om partistöd rörande om och 
när stöd ska betalas ut. 
 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet 2016 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat 
en granskningsrapport. Vid tidpunkten för tjänsteskrivelsens 
upprättande har redovisningar och granskningsrapporten kommit in 
från social-demokraterna, moderaterna, liberalerna, centerpartiet, 
miljöpartiet de gröna, vänsterpartiet och kristdemokraterna. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till attsats 1 i finans- och 
näringslivsutskottets förslag och att attsats 2 får följande lydelse: 
 

att partistödet för andra halvåret 2017 ska utbetalas till 
socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna, centerpartiet, 
miljöpartiet de gröna, vänsterpartiet, kristdemokraterna och 
sverigedemokraterna, 

 
Vidare yrkar han på att attsats 3 stryks. 
 
Ordföranden yrkar bifall till attsats 1 och 2 i finans- och 
näringslivsutskottets förslag samt att attsats 3 stryks och ersätts med 
följande: 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-12 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt återkomma med 
förslag som  förtydligar bestämmelser om partistöd rörande om 
och när stöd ska betalas ut. 

 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels hans 
eget förslag och dels Martin Klausens (KD) förslag. Han ställer dessa 
förslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag.  

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 
 
”Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Sverigedemokraterna reserverar sig vidare mot att ordföranden 
hävdar att ärendet inte var tillräckligt berett att ta ställning till. 
Kommunstyrelsen är en beredande instans inför kommunfullmäktige. 
Enligt kommunallagen samt sakkunniga på SKL ska redovisningen 
lämnas in till kommunen senast sex månader (dvs. senast den 30 juni) 
efter räkenskapsårets utgång (KL 2 kap 11 § första och andra 
stycket). Det som enligt SKL är avgörande för att besluta om att 
partistöd inte skall betalas ut för innevarande år är om ett parti inte 
lämnat redovisning senast den 30 juni föregående år. Därmed saknas 
grund för att inte bevilja Sverigedemokraterna partistöd.”  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-05-23, § 51 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00988-7 
• Moderaternas redovisning 
• Centerpartiets redovisning 
• Miljöpartiets redovisning 
• Vänsterpartiets redovisning 
• Kristdemokraternas redovisning 
• Socialdemokraternas redovisning 
• Liberalerna redovisning 
 
_ _ _ _ 
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§ 169  Bokslut år 2016 för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser 
 (KS-2017-00433-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga bokslut år 2016 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser 
till handlingarna. 
 

Ärendet 
Bokslut år 2016 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser utgörs 
av bifogade sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten 
förvaltning. 
 
Sammanställningen består av: 

• Huvudbok 
• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med 

angivande av respektive stiftelses ändamål 
• Årsredovisning år 2016 för stiftelserna gemensamt 

 
Separat årsredovisning har upprättats för respektive stiftelse. 
 
De särskilda årsredovisningarna som upprättas för respektive stiftelse 
utgör underlag för revision. I de fall stiftelsernas tillgångar överstiger 
1,5 mnkr översändes årsredovisningen för granskning till 
länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-05-23 § 52 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00433-1 
• Sammanställning 2016 Sundsvalls kommuns stiftelser 
 
_ _ _ _ 
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§ 170  Översyn av kommunala trygghetsrådet och 
kommunala folkhälsorådet - återremitterat ärende 
 (KS-2015-00864-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avveckla Folkhälsorådet från och med 2017-06-26, 
 
att avveckla Trygghetsrådet från och med 2017-06-26, 
 
att inrätta ett nytt råd med övergripande ansvar över sociala 
hållbarhetsfrågor från och med 2017-06-26, 
 
att det nya rådet rapporterar till kommunstyrelsen, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att från majoriteten utse en 
ordförande och två ledamöter 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 hållbarhetsfrågor ska 
bedrivas och organiseras, 
 
att kultur- och fritidsnämnden fortsatt ansvarar för det operativa 
trygghetsarbetet, 
 
att kommunens förebyggande föräldrastöd med tillhörande budget 
om 650 tkr flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 2017-07-01, samt 
 
att kommunens förebyggande föräldrastöd med tillhörande budget 
om 1 300 tkr flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 2018-01-01, 
 
att kommunen följer det arbete som bedrivs inom Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) när det gäller arbetet med Strategi 
för hälsa. 
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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.  

Överläggning 
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 

 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Bodil Hansson (S) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (KD) 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Protokollsanteckning 
Bodil Hansson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Ett medskick är att överväga om representant från Mitthem ska ingå 
i det sociala hållbarhetsrådet" 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-05-2,3§ 34 
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• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00864-4  
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-04-24 § 113 
 
_ _ _ _ 
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§ 171  Aktualitetsprövning av Sundsvalls 
kommuns gällande översiktsplan 
 (KS-2017-00415-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara Sundsvalls kommuns översiktsplan, inklusive gällande 
fördjupningar och tematiska tillägg, fortsatt aktuell under denna 
mandatperiod, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2017 påbörja arbete inför 
en uppdatering av gällande översiktsplan under nästkommande 
mandatperiod, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma under senare delen av 
2017 med begäran om medel för att bekosta utredningar inför 
uppdatering av gällande översiktsplan, samt 
 
att uppdra åt alla nämnder och bolag att bistå kommunstyrelsen i 
utredningsarbetet inför uppdatering av gällande översiktsplan, samt 
 
att snarast öppna en dialog med Timrå kommun om den planerade 
uppdateringen för att samordna planeringen. 
 

Ärendet 
Översiktsplanen ska uttrycka kommunens vilja och fungera som ett 
viktigt styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling. 
Det är därför viktigt att den är aktuell. Aktualitetsprövning är också 
obligatorisk enligt plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige ska 
enligt 3 kap 27§ plan- och bygglagen ”minst en gång under 
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell”. Någon sådan 
prövning har ännu inte genomförts under denna mandatperiod. 
 
Därför föreslår koncernstaben att kommunfullmäktige nu genomför 
denna aktualitetsprövning och förklarar Sundsvalls kommuns 
översiktsplan fortsatt aktuell i sin helhet. 
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Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag med ändringen att attsats 4 får följande 
lydelse:  
 

att uppdra åt alla nämnder och bolag att bistå kommunstyrelsen i 
utredningsarbetet inför uppdatering av gällande översiktsplan. 

 
Vidare yrkar han på följande tilläggsattsats: 
 

att snarast öppna en dialog med Timrå kommun om den planerade 
uppdateringen för att samordna planeringen. 

 
Bodil Hansson (S) och Jörgen Berglund (M) instämmer i Angels 
Villaverdes (MP) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det 
Angel Villaverdes (MP) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-05-23 § 35 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00415-1 
• ÖP - Aktualitetsprövning underlagsrapport 2017-05-02 
 
_ _ _ _ 
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§ 172  Sundsvalls kommuns 
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
 (KS-2016-00966-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna och anta trafikförsörjningsprogram, Sundsvalls 
kommun, färdtjänst och riksfärdtjänst, samt 
 
att kommunfullmäktiges beslut biläggs programmet. 
 

Ärendet 
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik, 2 kap §11, skall varje 
kommun regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange 
omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och 
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. Även grunderna för 
prissättningen för resor med sådan trafik skall framgå av pro-
grammet. Eftersom Sundsvalls kommun själva ansvarar för den 
särskilda kollektivtrafiken i kommunen behöver kommunen utifrån 
lagens krav ett sådant program. Programmet har remitterats för 
samråd till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland (KTM) och Landstinget Västernorrland. Det är i 
överensstämmelse med det samråd som kollektivtrafiklagen anger 
ska genomföras innan antagande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-05-30 § 47 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00966-7   
• Beslutshandling trafikförsörjningsprogram 2017-05-03 

 
_ _ _ _ 
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§ 173  Ändring i stadsbyggnadsnämndens 
reglemente avseende personalfrågor 
 (KS-2017-00424-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ändring av reglementet för stadsbyggnadsnämnden 
enligt koncernstabens förslag daterat 2017-05-05 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om ändringar i stadsbyggnadsnämndens reglemente 
utifrån tidigare fattade beslut inom personalområdet i Sundsvalls 
kommun. När verksamheter förändras bör tillhörande styrande 
dokument också ändras i enlighet med de nya besluten som fattats. 
Förändringarna avser tydliggörande kring arbetsmiljöansvar och 
mandat att anställa förvaltningschef, samt en hänvisning till 
personalnämnden för vissa personalfrågor. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-05-23, § 38 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00424-2  
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse, SBN-2017-00375-1 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden, 2017-04-26 § 59 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 174  Revidering av bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda och personer 
med förtroendeuppdrag i Sundsvalls 
kommunkoncern 
(KS-2017-00414-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta bestämmelser om arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls 
kommunkoncern, dat. 2017-05-26. 
 

Ärendet 
Ärendet är en revidering av bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag 
i Sundsvalls kommunkoncern. Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00414-1  

 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-06-12 36 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 175  Motion (SD) angående åldersbestämning av 
ensamkommande - en fråga om rättssäkerhet 
 (KS-2016-00703-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar ge socialnämnden i uppdrag att ”utreda och ta fram förslag 
på hur Sundsvalls kommun kan genomföra så noggranna 
åldersbestämningar som möjligt av asylsökande ensamkommande”, 
samt att ”Sundsvalls kommun genomför åldersbestämning genom 
knä- och tandröntgen eller andra lämpliga åldersbestämningsmetoder 
av alla asylsökande ensamkommande med placering genom 
kommunens försorg”.  

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (KD) 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag.  

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-05-23 § 39 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00703-4  
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-01-25 § 14 
• Socialtjänstens skrivelse 2017-01-03 
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• Motion (SD) åldersbestämning av ensamkommande en fråga om 
rättssäkerhet, 2016-09-26 
 

_ _ _ _ 
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§ 176  Motion (SD) om ekonomiskt bistånd 
 (KS-2016-00976-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar ”att utreda hur många individer samt 
hur mycket ekonomiskt bistånd som Sundsvalls kommun betalat ut 
till personer som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige”, samt att 
”Sundsvalls kommun inarbetar tydliga rutiner för att det i 
fortsättningen inte betalas ut ekonomiskt bistånd för personer som 
inte har rätt att uppehålla sig i Sverige.” Ärendet är ett förslag till 
beslut på motionen.  

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (KD) 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag.  

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-05-23 § 40 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00976-4  
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-03-22 § 61 
• Socialtjänstens skrivelse 2017-02-27 
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• Motion (SD) om ekonomiskt bistånd, 2016-12-19 
 
_ _ _ _ 
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§ 177  Motion (KD) om införande av minskning av 
antalet valkretsar i Sundsvalls kommun från 4 till 
1 - återremitterat ärende 
 (KS-2016-00224-13) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till kommunfullmäktige redaktionellt uppdatera texten så att det 
konsekvent står Indalen istället för Indal där majoritetens förslag till 
nya valkretsar beskrivs, samt att lägga till Östermalm Ö till den listan 
av valdistrikt som flyttas till Sundsvalls Första från nuvarande 
Sundsvalls Andra. 
 
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: 
 

Sundsvalls Första: Skön, Sundsvall 
Sundsvalls Andra:  Alnö, Njurunda, Tuna/Attmar, Stöde, Indalen, 
Selånger 

Ärendet 
Fullmäktigeledamoten Liza-Maria Norlin (KD) lämnade in en motion 
till kommunfullmäktigesammanträdet den 29 februari 2016 om att 
minska antalet valkretsar i Sundsvall, från 4 till 1. Koncernstaben har 
utrett ärendet, som behandlades vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 24 april 2017, § 119. Beslutet blev att ärendet 
skulle återremitteras.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
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Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Martin Klausen (SD) och 
Angel Villaverde (MP) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkade. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag samt till följande tilläggsatssats: 

 
att till kommunfullmäktige redaktionellt uppdatera texten så att 
det konsekvent står Indalen istället för Indal där majoritetens 
förslag till nya valkretsar beskrivs samt att lägga till Östermalm Ö 
till den listan av valdistrikt som flyttas till Sundsvalls Första från 
nuvarande Sundsvalls Andra. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Niklas Säwéns (S) förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med 
fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Säwéns (S) förslag. 

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 

2017-05-23 § 41 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00224-13  
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-04-24 § 119 
• Yrkande ärende 24, kommunfullmäktige 2017-04-24 
• Beslutsförslag - Motion om valkretsar (KD) 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-04-10 §126 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-03-21 §25 
• Demokratiberedningen, antalet valkretsar 
• Demokrati- och uppföljningsberedningens protokoll 2017-02-24 
• Motion (KD) om införande av minskning av antalet valkretsar i 

Sundsvalls kommun från 4 till 1, 2016-02-29 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 178  Motion (KD) om intensifierat arbete mot 
nätmobbning 
 (KS-2016-00817-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin, gruppledare för Kristdemokraterna, har lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige om intensifierat arbete mot 
nätmobbning, där hon föreslår att vuxna som regelbundet möter barn 
och unga ska få ökade kunskaper om nätmobbning genom 
utbildnings- och informationsinsatser.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Martin Klausen (SD), Jörgen Berglund (M) och Angel Villaverde 
(MP) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag om att anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) 
med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Martin Klausen (SD), Jörgen Berglund (M), 
Alicja Kapica (M) och Angel Villaverde (MP) reserverar sig mot 
beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-05-23, § 42 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00817-5 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-02-01 § 10 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-01-11 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-02-01 § 9 
• BUN -Sammanställning av värdegrundsarbetet 2016 
• Motion (KD) angående intensifierat arbete mot nätmobbning, 

2016-10-31 
 
_ _ _ _ 
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§ 179  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 23 maj 2017: 
 § 53 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens 

donationsstiftelser för meningsfull 
sommarverksamhet för behövande barn och 
ungdom  
 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 23 maj 2017: 
 § 36 Yttrande - Lokalisering av ny E4 Kongberget-

Gnarp i Nordanstigs kommun  
 § 37 Yttrande - Lokalisering av dubbelspår utmed 

Ostkustbanan, deletapp Kringlan – Ljusne 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 30 maj 2017: 
 § 46 Slutredovisning av byggprojekt 2017-01 
 § 48 Förstudie av modern idrottshall bredvid 

Sporthallen – medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 49 Stjärnans förskola, utökning av ventilation- 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 50 Kyrkmons skola, anpassning av lokaler för Alens 
skola – medel ur investeringsbudget för 
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förvaltningsfastigheter  
 § 51 Upphandling – Saneringsarbeten, fastställande av 

kravspecifikation (UH-2016-395) 
 § 52 Upphandling – Måleriarbeten, fastställande av 

kravspecifikation (UH-2017-199) 
 
 

• 5550139-2 Hyreskontrakt Norrlandspojkarna Fastighet AB 
15368 Löparhallen Birsta 

• E20021-05 Hyreskontrakt Landstinget Västernorrland 
• KS-2017-00034 Sociala investeringsmedel - Heltidsmentor 
• KS-2017-00212 Förlängning av hyresavtal Löparhall, 

Birstavägen 1, Birsta 12:2 
• KS-2017-00213 Inhyrning av lokaler korttidsboende Sundsvalls 

sjukhus  
• KS-2017-00356 Årsredovisning för Ostkustbanan 2015 AB 
• KS-2017-00372 Yttrande dubbelspår Ostkustbanan 
• KS-2017-00379 Yttrande planbesked Hamnudden 
• KS-2017-00389 Yttrande detaljplan Klökan 1-16 
• KS-2017-00390 Yttrande Skönsmon 4-1, Spånvägen Brädgatan 
• KS-2017-00391 Yttrande planbesked bostäder kv 

Trädgårdsmästaren 
• KS-2017-00394 Hyresavtal Barkskeppet 
• KS-2017-00416 Yttrande kameraövervakning Diagona AB 
• KS-2017-00417 Yttrande kameraövervakning Orica Sweden AB 
• KS-2017-00446 Yttrande kameraövervakning PEMA 
• KS-2017-00458 Yttrande kameraövervakning Metria AB 
• KS-2017-00466 Yttrande samråd detaljplan Järnväg genom 

Birsta 
• KS-2017-00484 Delegationsbeslut ombud för kommunstyrelsen 

enligt rättegångsbalken 
• KS-2017-00485 Avtal för laddinfrastruktur inom Sundsvalls 

kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 180  För kännedom 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 
 

Ärenden 
 
• Styrelseprotokoll:  

o Sundsvall Elnät AB 2017-02-17 
o SKIFU AB årsstämma 2017-05-05 
o Mittsverige Vatten och Avfall AB årsstämma 2017-05-22 
o REKO AB årsstämma 2017-05-22 
o Sundsvall Vatten AB årsstämma 2017-05-22 
o Näringslivsbolaget i Sundsvall AB årsstämma 2017-05-11 
o Näringslivsbolaget i Sundsvall AB konstituerande 

sammanträde 2017-05-11 
 
• REV-2014-00038 Svar på revisionsrapport –Uppföljande 

granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 2014 
• KS-2017-00204 Beslut om tillstånd för kameraövervakning 

Skogsstyrelsen 
• KS-2017-00361 Beslut om tillstånd för kameraövervakning 

Norconsult AB 
• KS-2017-00362 Beslut om tillstånd för kameraövervakning, 

Spotscale AB 
• KS-2017-00410 Åtgärdsprogram för Överförmyndarnämnden 

Mitt 
• KS-2017-0046 Skrivelse kommunala pensionärsrådet 

 
_ _ _ _ 
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