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Tid Kl. 14.00 – 14.40 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande 

ersättare 
Tjänstgör 
paragraf 

Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf - Niklas Säwén §§ 165-195 
João Pinheiro (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) X   
Jörgen Berglund (M) X   
Alicja Kapica (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Angel Villaverde (MP) - Johanna Thurdin §§ 165-195 
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X §§ 165-195  
Lisa Lööf (S) X   
Leif Nilsson (S) -   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Isabelle Mixter (V) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Linda Strandfjäll (M) -   
Habib Effati (M) -   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Johanna Thurdin (MP) X §§ 165-195  
Sören Ödmark (KD) -   
Johnny Skalin (SD) -   
    
    
    
 
 

   

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

   

Eva Carron biträdande kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 165 
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Jimmy Andersson kommunjurist  

 
 
 
Protokollet omfattar §§ 165-195 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Jörgen Berglund 
Justerare 

 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 

 
 
 

 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2018-09-10 2018-09-12 2018-09-13 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2018-10-05 2018-09-13 – 2018-10-04 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare. 
 
 
_ _ _ _  
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§ 165  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2018-00117) 
 

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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§ 166  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2018-00014) 
 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 167  Revidering av bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda och personer 
med förtroendeuppdrag i Sundsvalls 
kommunkoncern 
(KS-2018-00615-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta bestämmelser om arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls 
kommunkoncern, i enlighet med arvodeskommitténs förslag dat. 
2018-06-13. 
 

Ärendet 
Ärendet är en revidering av bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag 
i Sundsvalls kommunkoncern. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00615-1  
• Protokoll arvodeskommittén 2018-06-13 § 3 
• Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

och personer med förtroendeuppdrag, förslag 2018-06-13 

Uppföljning av beslut 
Arvodeskommittén följer kontinuerligt bestämmelsernas utformning 
och föreslår förändringar till kommunfullmäktige vid behov. 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-10 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 168  Överlåtelse av namnrättigheter 
(KS-2018-00466-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige utan eget 
ställningstagande. 
 

Ärendet 
IF Sundsvall Hockey har framfört önskemål om rätten att disponera 
namngivningen av nuvarande Sundsvall Energi Arena, tidigare 
Gärdehallen.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar på att kommunstyrelsen hänskjuter 
ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande och att 
kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att inför kommunfullmäktiges 
sammanträde föreslå ett förtydligande av paragraf 10 i avtalet, så att 
det även omfattar föreningens ansvar att fördela intäkter till andra 
huvudidrotter. 
 
Ordföranden instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige utan eget 
ställningstagande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00466-1  
• Avtal om överlåtelse av namnrättigheter 

Uppföljning av beslut 
Avtalet ska följas upp en gång under avtalsperioden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 169  Ordförandeförslag om inköp av endast 
svenskt kött 
(KS-2018-00639)  
 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun endast köper in svenskt nöt- och fläskkött 
enligt gällande ramavtal för livsmedel, under perioden 2018-09-10 – 
2019-04-30,  
 
att eventuella extra kostnader som detta medför för 2018 får hanteras 
i samband med överföring av resultat,  
 
att eventuella extra kostnader som detta medför för 2019 får hanteras 
i samband med kompletteringsbudget för 2019, samt  
 
att en utvärdering av konsekvenserna presenteras för 
kommunstyrelsen i september 2019. 
 

Ärendet  
Ärendet handlar om att Sundsvalls kommun endast ska köpa in 
svenskt nöt- och fläskkött på grund av den extrema värmen och 
torkan i stora delar av Sverige och med hänsyn till böndernas svåra 
situation. 

Överläggning 
Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag med följande nya lydelse av första attsatsen: 
 

att Sundsvalls kommun endast köper in svenskt nöt- och fläskkött 
enligt gällande ramavtal för livsmedel, under perioden 2018-09-
10 och tills vidare 

 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag med följande nya lydelse av första attsatsen: 
 

att Sundsvalls kommun endast köper in svenskt nöt-, fläskkött och 
fågel enligt gällande ramavtal för livsmedel, under perioden 
2018-09-10 och tillsvidare,  

 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
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förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag, dels Johanna Thurdins 
(MP) förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag. Han ställer 
dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-08-21 § 71 
• Ordförandeförslag om inköp av endast svenskt kött (KS-2018-

00639) 
 

 
_ _ _ _ 
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§ 170  Organisatoriska förändringar av nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration samt socialnämnden 
 (KS-2018-00526-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) avvecklas från och med 1 januari 2020, 
 
att inrätta en ny nämnd från och med 1 januari 2020 med ansvar för 
individ- och familjeomsorgen exklusive särskilda boende, psykisk 
ohälsa, sysselsättning inom stöd och omsorg, 
arbetsmarknadsverksamhet, vuxenutbildning samt 
flyktingsamordning, 
 
att inrätta en ombildad nämnd från och med 1 januari 2020 med 
ansvar för vård och omsorg, stöd och omsorg exklusive 
sysselsättning, särskilt boende för psykisk ohälsa samt hälso- och 
sjukvård, 
 
att kommunstyrelsen får inom ramen för uppdraget att utreda 
nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa 
sig till den nya politiska organisationen, i uppdrag att utreda behovet 
av utskott för de två nämnderna, 
 
att övergripande mål för den nya respektive ombildade nämnden ska 
fastställas i mål och resursplan 2020, 
 
att namnet på den nya nämnden ska vara individ- och 
arbetsmarknadsnämnd samt att den ombildade nämnden ska 
benämnas vård- och omsorgsnämnd, 
 
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 
samordningsansvar för nationella minoriteter flyttas till 
kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020, 
 
att barn- och utbildningsnämnden och den nya nämnden ska 
samarbeta i frågor som handlar om gymnasieskolan och 
vuxenutbildning,  
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att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att samarbeten äger 
rum,  
 
att syftet med samarbetet är att fler elever ska ha en godkänd 
gymnasieutbildning,  
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att formalisera 
samarbetet genom att en beredning som har regelbundna möten 
gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningen inrättas,   
 
att den nya grupp som inrättas består av ledamöter eller ersättare från 
barn- och utbildningsnämnden och den nya nämnden som ansvarar 
för vuxenutbildning samt, 
 
att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att årligen 
återrapportera gruppens arbete till kommunfullmäktige, 
 
att kommunstyrelsen får inom ramen för uppdraget att utreda 
nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa 
sig till den nya politiska organisationen, i uppdrag att ta fram 
övergripande processer för den nya respektive ombildade nämnden, 
 
att uppdraget: vilka effekter har den nya socialtjänstlag som just nu 
arbetas fram på kommunernas möjligheter att organisera sin 
socialtjänst ska anses som besvarat, 
 
att uppdraget: hur påverkas de enskilda individerna som får stöd av 
individ- och familjeomsorgen av organisationsförändringen ska anses 
som besvarat, 
 
att uppdraget: belys konsekvenserna av att ge kommunstyrelsen 
budgetansvar för försörjningsstödet ska anses som besvarat, 
 
att uppdraget: belys hur medarbetarna påverkas av de föreslagna 
organisationsförändringarna ska anses som besvarat, 
 
att uppdraget: tydliggör hur den nya nämndsorganisationen bidrar till 
att skapa en tydligare arbetslinje ska anses som besvarat, 
 
att uppdraget: belys hur kostnadskontrollen ska kunna förbättras 
genom den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen ska anses 
som besvarat, 
 
att uppdraget: belys hur stuprör inom integrationsfrågorna kan 
komma att undvikas i den nya nämndsorganisationen ska anses som 
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besvarat, 
 
att kommunstyrelsen i samband med genomförandet av uppdraget att 
utreda nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att 
anpassa sig till den nya politiska organisationen, får i uppdrag att ta 
fram ett förslag till lokalisering av verksamheter inom den nya 
nämnden till bostadsområdena, 
 
att kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget att utreda 
nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa 
sig till den nya politiska organisationen, grundligt ska analysera de 
båda nämndernas nuvarande ekonomiska ramar i syfte att se över 
fördelningen inom och mellan de aktuella nämnderna, 
 
att kommunstyrelsen inför mål och resursplan 2020, ska lämna 
förslag hur det befarade underskottet inom den nya nämnden och 
insatserna för de individer som inte kommer in på den reguljära 
arbetsmarknaden ska hanteras, 
 
att kommunstyrelsen i samband med genomförandet av uppdraget att 
utreda nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att 
anpassa sig till den nya politiska organisationen, får i uppdrag att 
göra en fördjupad kartläggning och lämna förslag till förbättringar av 
den nya nämndens respektive den ombildade nämndens interna och 
externa samverkan, 
 
att socialnämndens och nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integrations förvaltningar aktivt bidrar till 
uppdraget att utreda nödvändiga förändringar i 
förvaltningsorganisationen för att anpassa sig till den nya politiska 
organisationen, 
 
att godkänna bifogade konkretiseringar av aktuella nämnders 
ansvarsområden (reglementen). 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut fattat 2016-03-14, § 88 att 
”koncernstaben tar fram kriterier för hur bostäderna ska fördelas”, 
under förutsättningen att kommunfullmäktige fattar beslut om att 
godkänna kommunstyrelsens förslag till ansvarsfördelning mellan 
den nya nämnden och den ombildade nämnden, samt  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut fattat 2016-04-14, § 88 att 
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”service och teknik fördelar tillgängliga bostäder mellan 
verksamheterna utifrån fastlagda kriterier, och det behov som 
verksamheterna anger”, under förutsättningen att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna kommunstyrelsens 
förslag till ansvarsfördelning mellan den nya nämnden och den 
ombildade nämnden. 
 

Ärendet 
Ärendet är en redovisning av en rad uppdrag som 
kommunfullmäktige beslutade om den 23 april 2018. I samma ärende 
som ovan beslutades även att en politisk styrgrupp med en 
representant från varje parti i fullmäktige skulle leda denna 
utredningsprocess. Utredningens tidsram angavs även i samma 
beslut, genom att det fastställdes att utredningarna skulle 
återrapporteras till kommunfullmäktige senast 30 september 2018. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) och Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att de 
återkommer ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 42 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00526-1 
• Uppdrag 1. Ny nämndsorganisation_utreda avveckling av NAVI 
• Uppdrag 5. Gemensamt utskott_2018-04-26 
• Uppdrag 8b. Effekter av ny socialtjänstlag_2018-04-27 
• Uppdrag 8d. Flytt av försörjningsstöd 2018-05-08 
• Uppdrag 8e. Belys hur medarbetarna påverkas 
• Uppdrag 8g. Belysa hur kostnadskontrollen ska kunna förbättras 
• Projektslutrapport 1.0 
• Uppdrag 8h. Stuprör integration 2018-05-08 slutgiltig 

Uppföljning av beslut 
Om kommunfullmäktige vid sitt septembermöte bifaller förslagen 
angående den nya nämnden respektive den ombildade nämnden 
startar kommunstyrelsens arbete med att genomföra nödvändiga 
förändringar av förvaltningsorganisationen för att anpassa den till de 
aktuella nämndernas uppdrag (se uppdrag 7). Förvaltningen föreslår 
att uppföljningen av detta arbete sker genom att  
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-10 15 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

kommunstyrelsekontoret regelbundet lämnar lägesrapporter till 
kommunstyrelsen.   
 
_ _ _ _ 
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§ 171  Sundsvalls kemikalieplan 
 (KS-2018-00308-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till kemikalieplan daterad 2018-06-28 som ett nytt 
styrdokument för Sundsvalls kommun under förutsättning att 
kommunfullmäktige avsätter 3,35 miljoner kronor i mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022. 
 
att kemikalieplanen ska gälla till 2030, följas upp var tredje år och 
revideras vid behov.  
 
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta om Kemikalieplanen är i 
behov av revidering och i så fall ansvara för att ta fram ett nytt 
förslag till kommunfullmäktige.  
 
att avsluta det deluppdrag under MRP-uppdrag Giftfri miljö (MRP 
2015-2016) som berör framtagandet av en aktivitetsplan för att 
minska farliga gifter i vardagen.  
 

Ärendet 
Miljönämnden fick i mål och resursplanen för 2015-2016 med plan 
för 2017-2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en 
aktivitetsplan för att minska farliga gifter i vardagen.  
 
Miljönämnden har nu tagit fram ett förslag till kemikalieplan för 
Sundsvalls kommunkoncern, kemikalieplanen har tidigare remitterats 
till berörda nämnder och bolag. Miljönämndens förslag innehåller 
arbetsuppgifter som berör flera nämnder och styrelser och 
genomförandet kräver tilldelning av resurser, beslut om planen bör 
därför tas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsekontoret har i beredningen till kommunfullmäktige 
gjort en bearbetning av kemikalieplanen för att främst klargöra roller 
och finansiering. Det bearbetade förslaget innebär även en reviderad 
budget.  
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Överläggning 
Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag med följande ändring i andra attsatsen:  
 

att kemikalieplanen ska gälla till 2030, följas upp var vartannat år 
och revideras vid behov. 

 
Ordföranden yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag.   
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Johanna Thurdins 
(MP) förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-08-21 § 69 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00308-4  
• Sundsvalls kemikalieplan - reviderad 2018-06-28 
• Sammanställning av remissvar 180226 
• Sundsvalls kemikalieplan - miljönämndens version 180226 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2018-03-14 §16 
• Miljökontorets skrivelse 2018-02-19 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-10 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 172  Ny bussorganisation i Norr 
 (KS-2018-00458-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det 
blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB, 
 
att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB grundas med 
tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande 
fusion, 
 
att Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB 
enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr AB, 
 
att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att 
förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten 
AB och därefter genomföra en formell fusion under 
hösten 2018, 
 
att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tillskjuter ett 
aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma 
bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 
 
att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett 
borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit till det 
gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 
 
att resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, 
Bussgods i Västerbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB 
belastar tidigare ägare för respektive bolag, 
 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län fattar likalydande beslut.  
 

Ärendet 
Bussgods i Västernorrland AB ingår i Kollektivtrafikmyndigheten 
(KTM) i Västernorrlands län. Uppgiften är att på persontrafikens 
villkor skicka gods inom länet och över landet. Bussgods i 
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Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten föreslås slås ihop och 
tillsammans bilda det gemensamt ägda bussgodsbolaget Bussgods i 
Norr AB. Ett inriktningsbeslut behöver tas för bussgodsverksamheten 
i Västernorrland. KTM ber om att beslut tas senast 30 september 
2018.  

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förslag till beslut.  
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Jörgen Berglund (M) och Liza- Maria Norlin (M) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande. 
 
Johanna Thurdin (MP) instämmer i Hans Forsbergs (C) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsbergs (C) förslag och dels Stefan Falk (MP) med fleras förslag. 
Han ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Hans Forsbergs (C) förslag. 

 Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-08-21 § 68 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00458-2  
• Missiv till medlemmar Bussgods Norr AB 
• Bilaga 1 Avrapportering substansvärdering Bussgods i Norr AB 

per 2017-12-31 
• Bilaga 2 Utlåtande substansvärde Bussgods VN 2017-12-31 
• Bilaga 2.1 Årsbokslut Bussgods Västernorrland 
• Bilaga 3 Substansvärdering Bussgods i Norrbotten AB  
• Bilaga 5 Aktieägaravtal Bussgods Norr AB 2018-02-12 
• Bilaga 4 Gemensam bussgodsorganisation i Norrland (002) 
• Bilaga 6 Ägardirektiv 2018-02-12 förslag (003) 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-10 20 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

• Bilaga 7 Bolagsordning Bussgods i Norr AB 2018-02-12 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 173  Genomförandeavtal för del av Förrådet 4 
 (KS-2018-00398-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan Svenska 
Studenthus i Sundsvall AB och Sundsvalls kommun, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
genomförandeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna 
köpeavtal och köpebrev för mark i enlighet med 
genomförandeavtalet, 
 
att i arbetet med Mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-
2024 beakta att stadsbyggnadsnämnden behöver en utökad 
budgetram på 100 000 kronor årligen för skötsel av allmän plats, 
lokalgata resp. gång- och cykelväg, samt 
 
att om saneringskostnaden innebär att exploateringsprojektet får ett 
ekonomiskt underskott ska underskottet undantas i samband med 
resultatöverföring aktuellt år. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för del av 
fastigheterna Förrådet 4 och 9. Detaljplanen möjliggör bland annat 
uppförande av bostadsbebyggelse. Ett förslag till genomförandeavtal 
beträffande kommande exploatering av markområdet har upprättats 
mellan kommunen och Svenska Studenthus i Sundsvall AB 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-08-28 § 53 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00398-2 
• Stadsbyggnadsnämnden 2018-04-25 § 67 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
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• Genomförandeavtal 
 

_ _ _ _
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§ 174  Fördelning av schablonersättning för vissa 
ensamkommande unga 
 (KS-2018-00572-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att komplettera riktlinjer för fördelning av den statliga 
schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända, enligt 
förslag i kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-08-
08. 
 

Ärendet 
Fördelning av schablonersättning för vissa ensamkommande unga 
som fått ny möjlighet till uppehållstillstånd, enligt den tillfälliga 
lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige eller genom lag (2017:353) om 
uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  

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 2018-08-28 § 54 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00572-1 
_ _ _ _ 
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§ 175  Beslut om finansiering av verksamheterna 
inom BizMaker AB (tidigare Åkroken Science Park 
AB) år 2019-2022 
 (KS-2018-00579-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under perioden 2019-2022 finansiera BizMaker AB:s 
verksamheter med totalt 22 mnkr (5,5 mnkr per år), 
 
att medel för finansieringen tas från kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism år 2019-
2022, samt 
 
att finansieringen villkoras med att BizMaker AB löpande 
redoviserar sin verksamhet och ekonomi till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller beslut om förnyad finansiering av verksamheterna 
inom bolaget BizMaker AB (tidigare Åkroken Science Park AB) för 
år 2019-2022. Denna finansiering ska, tillsammans med bolagets 
övriga finansiering och intäkter, dels täcka basverksamheten och dels 
användas för uppväxling av externa projektmedel under den aktuella 
perioden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-08-28 § 55 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00579-1 
• Ägardirektiv för Åkroken Science Park AB 
• Årsredovisning 2017 för Åkroken Science Park AB 
• Verksamhetsplan för inkubatorn (BizMaker) 2017-2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 176  Återrapportering om utredning kring IOP-
avtal - begäran om förlängd svarstid 
 (KS-2017-00395-11) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga svarstiden för återrapporteringen av fullmäktiges 
uppdrag kring utredning av överenskommelser likt IOP-avtal kan 
utformas, enligt fullmäktiges beslut 2018-03-26, § 79, samt 
 
att ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige senast december 
2018. 
 

Ärendet 
Ärendet består av en förfrågan från kommunstyrelsekontoret att få 
mer utredningstid för att behandla kultur- och fritidsnämndens 
utredning och förslag på riktlinjer för att teckna IOP-avtal.  
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 79 så ska ärendet 
återrapporteras till fullmäktige senast september 2018, men 
kommunstyrelsekontoret behöver mer tid för att hinna utreda ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 50 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00395-11 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-06-20 § 75 
• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Riktlinjer för att 

teckna IOP - 2018-05-23 
• Kultur- och fritidsförvaltningens utredning om förutsättningar för 

IOP - 2018-05-23 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-05-24 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26 § 79 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2017-11-22 
• Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls 

kommun och tjejjouren Skogsrå 
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Uppföljning av beslut 
Ärendet föreslås behandlas i fullmäktige senast december 2018. 
 
_ _ _ _ 
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§ 177  Antagande av riktlinje för visselblåsare 
 (KS-2018-00104-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta riktlinje för visselblåsare, dat. 2018-08-14. 
 

Ärendet 
Ärendet rör att anta en riktlinje för visselblåsare. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00104-3 
• Riktlinje visselblåsare 2018-08-14 
• Reglemente för intern kontroll 
• Rutin för rapportering av brister 
• Tillämpningsanvisningar för internkontroll 
• Remissvar på Riktlinje för visselblåsare 
• Personalnämndens protokoll 2018-06-20 § 46 

Uppföljning av beslut 
Kommundirektören gör löpande uppföljningar av hur riktlinjen 
fungerar. Riktlinjen kommer att finnas tillgänglig på 
www.sundsvall.se 
 
_ _ _ _ 
 
 
 

http://www.sundsvall.se/
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§ 178  Strategi för jämställdhetsintegrering 
 (KS-2018-00292-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ”Strategi för jämställdhetsintegrering”, 
 
att uppdra åt samtliga nämnder att införa ”Strategi för 
jämställdhetsintegrering”. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 192 att underteckna 
CEMRs deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på 
lokal och regional nivå. I och med undertecknandet förklarade 
Sundsvalls kommun bland annat att jämställdhetsintegrering är 
nödvändigt för att främja jämställdhet. Utifrån detta har Strategi för 
jämställdhetsintegrering tagits fram.  

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 51 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00292-1 
• Sammanställning av remissvar 
• Strategi för jämställdhetsintegrering 

Uppföljning av beslut 
En första uppföljning av strategin sker år 2022. Alla uppföljningar 
som görs av kommunens verksamheter ska innehålla ett 
jämställdhetsperspektiv. Uppföljning av arbetet med jämställdhet i 
enlighet med strategin sker löpande i ordinarie delårs- och 
helårsrapportering. Kommunstyrelsekontoret kommer årligen att följa 
upp kommunens jämställdhetsarbete med koppling till målen och 
indikatorerna i strategi för jämställdhetsintegrering. Uppföljningen 
kommer att redovisas för plan-och utvecklingsutskottet och 
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Kommundirektionen och ingår i ordinarie årsredovisning. 
Kommunstyrelsekontoret ansvarar för övergripande utvecklings-, 
uppföljnings-, och samordningsinsatser kring arbetet med 
jämställdhetsintegrering.  
 
_ _ _ _ 
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§ 179  Beslut om planprogram Katrinehill, 
återremitterat ärende 
 (KS-2018-00315-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att mål, visioner och inriktning i planprogram för Katrinehill 
(reviderat februari 2018) godkänns att utgöra en grund för kommande 
detaljplanläggning. 
 

Ärendet 
Ärendet rör ett planprogram med tillhörande samrådsredogörelse för 
Katrinehill, det som i gällande översiktsplan Sundsvall 2021 
omnämns som Nackstaskogen-Mårtensro. Syftet med 
planprogrammet har varit att fördjupa kunskapen om området och 
påbörja samrådsprocessen inför efterföljande planläggning av 
området.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till följande attsats: 
 

att beslut om mål, visioner och inriktning i planprogram för 
Katrinehill (reviderat februari 2018) tas först efter att trafikanalys 
och miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med återremissbeslutet 
i kommunfullmäktige (juni 2018) har genomförts. 
 

Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag.  
 
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen 
(SD) 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) med fleras 
förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
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Reservation 
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Liza-Maria 
Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) reservererar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Johanna Thurdin (MP) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 45 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00315-6 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-21 § 50 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-25 § 139 

Uppföljning av beslut 
Innan antagande av detaljplaner i området kommer ytterligare samråd 
och dialog att genomföras med alla berörda, inklusive 
kommunstyrelsen, i enlighet med plan- och bygglagen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 180  Remissvar - betänkande SOU 2017:34 
Ekologisk kompensation vid markexploatering 
 (KS-2018-00342-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifogat förslag till yttrande ska utgöra Sundsvalls kommuns 
samlade yttrande över SOU 2017:34 om ekologisk kompensation, 
och översändas till regeringskansliet. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har fått betänkande ”Ekologisk kompensation – 
Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses”, SOU 2017:34. Svar ska ha inkommit till 
Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 4 
oktober. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00342-5 
• Sundsvalls kommuns remissvar - betänkande ekologisk 

kompensation 
• Betänkande ekologisk kompensation 2018-04-04 

 
_ _ _ _ 
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§ 181  Remissvar revidering av 
landsbygdsprogram 2018 
 (KS-2018-00344-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse, daterad 2018-06-18, 
som kommunstyrelsens remissvar.  
 

Ärendet 
I 2017 års uppföljning av Sundsvalls landsbygdsprogram föreslog 
kommunstyrelsen att programmet skulle revideras i samband med 
uppföljningen 2018. Programmet har följaktligen reviderats under 
våren, men skiljts från uppföljningen för att hålla i sär uppföljning 
och revidering. 
 
Kommunstyrelsen har, tillsammans med övriga nämnder och bolag, 
under våren haft möjlighet att lämna synpunkter på handlingsplanen. 
De har även haft möjlighet att lyfta nya satsningar eller särskilda 
uppdrag utifrån deras respektive verksamhetsområden som bedöms 
komma landsbygden till del fram till 2021. Vad gäller 
programtextens innehåll har revideringen koncentrerats till att rätta 
till uppenbara fel och uppdatera siffrorna med den senaste statistiken. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 41 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00344-2 
• Landsbygdsprogram 2021 - jämförande av versioner 2016-2018 
• Landsbygdsprogram 2021 – populärversion 
 
_ _ _ _ 
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§ 182  Integrationsstrategi för Sundsvalls kommun 
- kommunstyrelsens remissvar 
 (KS-2018-00505-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse, KS-2018-00505-3, som 
remissvar på ”Integrationsstrategi för Sundsvalls kommun”, samt 
 
att i kommunstyrelsens remissvar ska det skrivas in att man jobbar 
med attityd- och förändringsarbete bland personal via utbildningar 
och bland medborgare i form av informationsinsatser 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag på en 
integrationsstrategi för Sundsvalls kommun. Kommunstyrelsen har 
fått ärendet på remiss. Det här ärendet är kommunstyrelsens 
remissvar.  

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 plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 49 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2018-00505-3 
• Integrationsstrategi remissutskick 
• Remissbrev integrationsstrategi 
 
_ _ _ _ 
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§ 183  Antagande av detaljplan för Stenstaden 1:12 
m fl, Hotell och bostäder på 
Norrmalmsparkeringen 
 (KS-2018-00549-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för Stenstaden 1:12 m fl. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anta en 
ny detaljplan för kvarteret Noten, som omfattar fastigheten 
Stenstaden 1:12 m fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnation av två nya stadskvarter och därigenom fortsätta 
kvartersstrukturen på Norrmalm på ett stadsmässigt och väl gestaltat 
sätt. Planen möjliggör bostäder, hotell, lokaler för olika typer av 
centrumändamål samt parkering i källar- och bottenplan. 
 
Antagandehandlingen har bifogats. Information finns även här på 
kommunens hemsida: http://www.sundsvallvaxer.se/noten 

Överläggning 
Stefan Falk (L) önskar få lämna en protokollsanteckning.  
 
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas.  

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

http://www.sundsvallvaxer.se/noten
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Protokollsanteckning  
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning:  
 
”Vi vill framhålla att det är viktigt att den parkeringsyta som 
försvinner vid en nybyggnation inte bara ersätts av parkeringar för 
de boende utan att det även fortsatt måste finnas parkering öppen för 
allmänheten”. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 47 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00549-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-20 § 103 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-05-24 
• Antagandehandling: detaljplanen för Stenstaden 1:12 m fl 
 
_ _ _ _ 
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§ 184  Uppföljning av kommunstyrelsens 
användning av schablonmedel för nyanlända 
 (KS-2018-00589-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets uppföljning angående hur 
den statliga schablonersättningen för kommunstyrelsen har använts. 
 

Ärendet 
Ärendet avser uppföljning av kommunstyrelsens användning av 
tilldelade medel enligt riktlinjerna för fördelning av den statliga 
schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 § 250 att fastställa 
riktlinjer fördelning av den statliga schablonersättningen för 
mottagande av vissa nyanlända, enligt kommunstyrelsens förslag. 
Riktlinjerna anger hur det schablonbidrag som kommunen erhåller 
årligen av staten ska fördelas inom de kommunala verksamheterna.  
 
Enligt riktlinjerna ska de nämnder som omfattas av riktlinjerna 
redovisa hur de tilldelade medlen har använts. Nämnderna ska göra 
en löpande uppföljning och en redovisning som lämnas till 
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens utvärderar sedan de svar som inkommit från 
nämnderna och kan i samband med detta ändra eller ta fram nya 
punkter som nämnderna ska redovisa.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 43 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00589-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 185  Avsiktsförklaring, Filmregion 
Västernorrland 
 (KS-2017-00658-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom avsiktsförklaringen, 
 
att uppdra åt Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att även 
fortsättningsvis avsätta resurser i linje med avsiktsförklaringens 
åtaganden inom ramen för ordinarie uppdrag, 
 
att beslutet inte innebär att Sundsvalls kommun har tagit ställning till 
medfinansiering av en permanent filmfond. Den frågan ska, om och 
när den blir aktuell, beredas i vanlig ordning. 
 

Ärendet 
Scenkonst Västernorrland har inkommit med en ansökan om att 
Sundsvalls kommun tillsammans med Region Västernorrland, länets 
kommuner, andra regionala aktörer och Scenkonst Västernorrland 
(Film i Västernorrland) ställer sig bakom en avsiktsförklaring 
avseende Filmregion Västernorrland.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-06-19 - § 45 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00658-2  
• Filmregion Västernorrland avsiktsförklaring Sundsvall 

 
_ _ _ _ 
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§ 186  Redovisning av partistöd för 2017-
Sverigedemokraterna 
 (KS-2018-00028-14) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera inkommen redovisning med tillhörande granskningsrapport 
av hur partistödet har använts 2017, 
 
att partistödet för andra halvåret 2018 ska utbetalas till 
sverigedemokraterna. 
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat en redovisning av hur partistödet 
2017 har använts. Till redovisningen har partiet lämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-06-19 § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00028-14   
• Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 
 
_ _ _ _ 
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§ 187  Krissamordnare för civilt försvar 
 (KS-2018-00446-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun tillsammans med Ånge kommun och Timrå 
kommun inrättar en krisberedskapssamordnare med ansvar för civilt 
försvar som anställs av Medelpads Räddningstjänstförbund,   
 
att godkänna det bifogade avtalet avseende 
krisberedskapssamordnare för civilt försvar mellan Medelpads 
Räddningstjänstförbund och Sundsvalls kommun, Timrå kommun 
samt Ånge kommun, 
 
att kommundirektören får ansvar för att fatta beslut om eventuella 
förändringar av avtalet, samt 
 
att finansieringen sker med de medel för civilt försvar som 
kommunerna får från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag på att kommunerna i Medelpad inrättar en 
tjänst som krisberedskapssamordnare för civilt försvar med placering 
på Medelpads Räddningstjänstförbund.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-06-19 § 47 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00446-1 
• Avtal civilt försvar MRF (1,0) 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-10 41 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 188  Samordning av kommunens POSOM-arbete 
 (KS-2017-00717-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Medelpads Räddningstjänstförbund samordnar kommunens 
POSOM-arbete enligt reviderat förslag från Medelpads 
Räddningstjänstförbund, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att styra arbetet enligt Medelpads 
Räddningstjänstförbunds förslag samt upprätta ett avtal som 
socialnämnden tecknar tillsammans med Medelpads 
Räddningstjänstförbund. 
 
att socialnämnden utser en kontaktperson i POSOM-frågor, 
 
att socialnämnden säkerställer att POSOM-funktionen utvecklas och 
kan hantera en krissituation, samt 
 
att finansieringen av funktionen inarbetas i beslutande 
planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2019-2022. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag på att Sundsvalls kommun ska ha en samordnar 
funktion hos Medelpads Räddningstjänstförbund som utvecklar 
POSOM-arbetet och skapar rutiner mm. POSOM står för psykisk och 
social omsorg vid en större olycka eller katastrof.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-06-19 - § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00717-2  
• Räddningstjänsten POSOM 2018-05-22 -Reviderat förslag 

Uppföljning av beslut 
Att kommunstyrelsekontoret följer upp POSOM-arbetet årsvis. 
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§ 189  Kommunövergripande riktlinjer för 
arbetskläder 
 (KS-2018-00563-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram kommunövergripande 
riktlinjer för arbetskläder som en del av mål- och resursplan 2019 
 
att finansiering av eventuellt utökade ramar hanteras i samband med 
fastställande av riktlinjer  
 

Ärendet 
Personalnämnden har i sin mål- och resursplan 2018 haft en aktivitet 
”Genomföra en utredning som ska ligga till grund för 
ställningstagande avseende arbetskläder och skyddskläder utifrån 
jämställdhets-, arbetsmiljö- och arbetsrättsperspektiv”. 
Personalnämnden beslutade 2018-06-20 § 44 att anse aktiviteten som 
genomförd och överlämna ett förslag till kommunstyrelsen i syfte att 
kommunfullmäktige ska ta ställning.  
 
I Sundsvalls kommuns arbetsgivarpolitiska strategi för uttrycks en 
ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsekontorets 
utredning visar att kommunen i dagsläget har en godtycklig och 
ojämlik tillgång till arbetskläder inom kommunens nämnder. 
Hanteringen av arbetskläder är inte förenlig med ambitionen att bli en 
attraktiv arbetsgivare. För att agera som en arbetsgivare i hanteringen 
av arbetskläder krävs kommunövergripande riktlinjer och 
ekonomiska förutsättningar för nämnderna/förvaltningarna att köpa 
in och hantera arbetskläder. Detta enligt alternativ ett i utredningen.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 52 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00563-2 
• Personalnämndens protokoll 2018-06-20 § 44 
• Kommunövergripande utredning - arbetskläder 2018-08-10 
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Uppföljning av beslut 
Uppföljning av beslutet sker genom att kommunstyrelsen 
återrapporterar resultatet av uppdraget till kommunfullmäktige.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 190  Motion (M) arbetskläder i förskolan 
 (KS-2017-00122-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses vara besvarad. 
 

Ärendet 
Moderaterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige med 
förslag om arbetskläder i förskolan. Motionen har varit på remiss till 
barn- och utbildningsnämnden och personalnämnden som har lämnat 
remissvar med synpunkter. Kommunfullmäktige ska nu fatta beslut 
om motionens förslag.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) yrkande. 
 
Niklas Säwén (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 Alicja Kapica (M) med 
fleras förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-08-28 § 53 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00122-7 
• Personalnämndens protokoll 2017-11-22 § 62 
• Koncernstabens skrivelse 2017-10-19 
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• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-21 § 85 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2017-04-28 
• Motion (M) arbetskläder i förskolan 
 
_ _ _ _ 
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§ 191  Motion (MP) angående ökad biologisk 
mångfald i Sundsvall 
 (KS-2017-00678-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen med korrigeringen att en sådan plan tas fram 
under 2019.  
 

Ärendet 
Miljöpartiet (MP) föreslår i en motion: 
 
att parksektionen i samarbete med förvaltningar och bolag, 
exempelvis Mitthem, tar fram en enkel och konkret gemensam plan 
för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parkområden, 
 
att en sådan plan för ökad biologisk mångfald i Sundsvalls 
parkområden redovisas senast under 2018. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-08-21 § 72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00678-5  
• Protokollsutdrag miljönämnden 2018-06-13 § 38 
• Miljökontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-03-21 § 46 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Motion (MP) angående ökad biologisk mångfald i Sundsvall, 

2017-09-11 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 192  Motion (M) om infrakulvert 
 (KS-2017-00700-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Moderaterna (M) föreslår i en motion: 
 
att undersöka möjligheten att, i samband med nybyggnation av 
området Katrinehill, anlägga infrakulvert under mark. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-08-21 § 73 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00700-7  
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-01-24 § 5 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Sundsvall Elnät AB yttrande 
• MittSverige Vatten & avfall remissvar  
• Motion (M) om infrakulvert, 2017-09-25 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 193  Motion (KD) angående uppförandekod i 
fullmäktige, nämnder och styrelser 
 (KS-2018-00154-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad, 
 
att presidiekonferensen får i uppdrag att utforma gemensamma 
principer för uppförandefrågor samt hur dessa ska förankras, 
 
att presidiekonferensen återrapporterar hur uppdraget utförts till 
kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Ärendet är svar på en motion från fullmäktigeledamöterna Liza-
Maria Norlin (KD) och Hans Brynielsson (KD). Ledamöterna 
föreslår att fullmäktige antar en uppförandekod för förtroendevalda i 
fullmäktige, nämnder och styrelser.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-06-19 § 40 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00154-3 
• Presidiekonferensens remissvar Motion (KD) angående 

uppförandekod 
• Presidiekonferensen protokoll 2018-04-16 
• Presidiekonferensen protokoll 2018-03-19 
• Missivbrev remiss till presidiekonferensen 
• Motion (KD) angående uppförandekod i fullmäktige, nämnder 

och styrelser 
 
_ _ _ _ 
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§ 194  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 Infrastruktur- och serviceutskottet den 12 juni 2018: 
 
 § 52 Återrapportering av genomförande av 

utlokalisering av verksamheter inom intern service 
 § 53 Yttrande gällande betänkande, finansiering av 

infrastruktur med skatt eller avgift, SOU 2018:13 
 § 54 UPPHANDLING - Grönyteskötsel och manuell 

snöröjning 
 § 55 Nybyggnation av simhall, Himlabadet - medel ur 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 § 56 Förbättrad utemiljö, grundskolor och 

gymnasieskolor - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 57 Kulturmagasinet, larm Sundsvalls museum - 
medel ur investeringsbudget för 
verksamhetsanpassningar 

 § 58 Sticksjö skola, ombyggnation av grupprum - 
medel ur investeringsbudget för förvaltingsfastigheter 

 § 59 Hellbergsskolan, lokaleffektivisering - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
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o Finans- och näringslivsutskottet den 19 juni 2018: 

 
 § 42 Finansiell rapport januari-april 2018 
 § 43 Månadsrapport maj 2018 
 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 § 48 Utökning av låneram 2018 för Mitthem AB 

 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 21 augusti 2018: 

 
 § 61 Drakfastigheters slutredovisning av byggprojekt 

2018-02 
 § 62 Högoms skola, lokaleffektivisering – medel ur 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 § 63 Förskolekök – medel ur investeringsbudget för 

förvaltningsfastigheter 
 § 64 S:t Olofsskolan, lokaleffektivisering och 

arbetsmiljöanpassningar – medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 65 Nybyggnad gruppboende, Norra Mårtensbacken 
– medel ut investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 66 Södra bergets förskola, etablering av paviljonger 
- medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 67 Inhyrning av lokaler för förskoleverksamhet 
Universitetsallén 32, Norrmalm 1:24 

 § 70 Remiss av förslag till direktiv för fortsatt översyn 
av den regionala kollektivtrafiken. Sundsvalls 
kommuns yttrande 
 

o Finans- och näringslivsutskottet den 28 augusti 2018: 
 
 § 50 Månadsrapport juli 2018 
 § 51 Donationsmedelsrapport januari till april 2018 
 § 52 Ansökan om internlån från nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration för bl 
a inköp av inventarier, omflyttning av verksamhet 
samt utökade krav på IT-kompetens 

 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 28 augusti 2018: 

 
 § 46 Remissvar - betänkande SOU 2017:34 Ekologisk 

kompensation vid markexploatering 
 § 48 Remissyttrande riksintressen energiproduktion 
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vattenkraft 
 

 
• KS-2017-00191 Tilldelningsbeslut Personaltidning för 

Sundsvalls Kommun 
• KS-2018-00140 Drakfastigheters externa avtal lokaler jan-juni 

2018 
• KS-2018-00140 Drakfastigheters externa avtal lägenheter jan-

juni 2018 
• KS-2018-00369 Yttrande detaljplan för Brohuvudet 14 
• KS-2018-00372 Yttrande detaljplan Norra Kajen 1A 
• KS-2018-00374 Yttrande detaljplan Stenstaden 1-12 
• KS-2018-00382 Yttrande detaljplan Västermalm 1-1 
• KS-2018-00472 Yttrande granskning detaljplan Resecentrum 
• KS-2018-00489 Tivolivägen 10 Servicecenter 

verksamhetsanpassning 
• KS-2018-00492 Yttrande detaljplan Gista Havstoviken 
• KS-2018-00510 Yttrande detaljplan Njurunda Prästbol 
• KS-2018-00528 Delegationsbeslut om Sundsvalls kommuns 

deltagande som partner i Business Arena 
• KS-2018-00548 Yttrande detaljplan Filla, Skogsbackens förskola 
• KS-2018-00618 Yttrande fastighet Söräng 1-68, Sörängsbackens 

förskola, Lucksta 
• KS-2018-00621 Fullmakt för ombud 
• KS-2018-00632 Drakfastigheter - Socialtjänsten 

arbetsmiljöåtgärder 
• KS-2018-00656 Yttrande planbesked Solberg 2-60 

Njurundabommen 
 
_ _ _ _ 
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§ 195  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
 

• Styrelseprotokoll: 
 

o Medelpads Räddningstjänstförbund 
förbundsdirektionen 2018-06-01 

o Midlanda Fastigheter AB 2018-05-09 
o Midlanda Flygplats AB 2018-05-24 bolagsstämma 
o MittSverige Vatten & Avfall 2018-05-17 
o Norra Kajen Exploatering AB 2018-05-16 

bolagsstämma  
o Norra Kajen Exploatering AB 2018-06-28 
o Norra Kajen Holding 2018-05-16 bolagsstämma 
o Norra Kajen kv 3 AB 2018-05-16 bolagsstämma  
o Norra kajen kv 11 AB 2018-05-16 bolagsstämma 
o Norra kajen kv 8 AB 2018-05-16 bolagsstämma  
o Norra kajen Utveckling AB 2018-05-16 

bolagsstämma 
o Nya Ostkustbanan AB 2018-05-18 årsstämma 
o Nya Ostkustbanan AB 2018-05-18 
o REKO AB 2018-05-15 
o Svenska Kommun Försäkrings AB 2018-06-29 
o Stadsbacken AB 2018-01-19  
o Stadsbacken AB 2018-02-02  
o Stadsbacken AB 2018-02-21 
o Stadsbacken AB 2018-03-13 Per Capsulam 
o Stadsbacken AB 2018-04-13 
o Stadsbacken AB 2018-05-25 årsstämma  
o Stadsbacken AB 2018-05-25 konstituerande 

sammanträde 
o Stadsbacken AB 2018-05-25 
o Sundsvall Elnät AB 2018-02-21 
o Sundsvall Elnät AB 2018-05-16 bolagsstämma 
o Sundsvall Vatten AB 2018-05-17 
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• REV-2018-00019 Barn- och utbildningsnämndens svar på 
granskning av ekonomistyrning 

• Stadsbacken AB redovisning av sponsoravtal 2017-2018 
 

 
_ _ _ _ 
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