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Justering
Till justerare utses Stefan Falk med Liza-Maria Norlin som ersättare.
____
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§ 96 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
(KS-2019-00005)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella
frågor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander
om aktuella händelser i kommunen och tar bland annat upp följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Himlabadet utsedd till bästa äventyrsbad, andra året i rad.
Sundsvall är omdiplomerad till Fairtrade City 2019
Idéslussen har en ny caseportal där projekt kan visas upp.
Mätningar visar att allt fler väljer att åka buss
Markarbetena är snart färdigställda för ett flertal
småhustomter som kommunen planerar att börja sälja i höst.
Pågående arbete med projektet Friskare luft, bland annat
samarbetar Trafikverket och kommunen med dammbindning
för att minska inandningsbara partiklar från vägdamm.
Miljönämnden delar i år ut två miljöpriser för att
uppmärksamma dem som på eget initiativ bidrar till en bättre
miljö i Sundsvall.
Pågående arbete med hastighetssänkande åtgärder, bland
annat i Matfors och Nolby har åtgärder redan genomförts.
Vid Sidsjön, den 2 mars, genomfördes Sundsvalls första
friluftsfestival i samarbete mellan natur- och
friluftsföreningarna, friluftsföretag och kommunen.
Ungdomsrådgivningen besöker under våren de
gymnasieskolor som inte deltog i Tonhallen på ”Rusta dig för
vuxenlivet – information för årskurs 3 som kan vara bra att
veta för framtiden”.
Arbetsförmedlingens omställnings arbete skapar utmaningar.

____
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§ 97 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2019-00014)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att
informera om aktuella händelser inom politiken.
Överläggning
Ordföranden ger ledamöterna en återrapportering utifrån de första
resultatsamtalen som genomförts under mars 2019. Resultatsamtalen
sker mellan representanter från kommunstyrelsen och samtliga
nämnder och är en del i den nya styr- och ledningsmodellen för
Sundsvalls kommun. Respektive nämndsordföranden ska sedan ge en
övergripande återrapportering från resultatsamtalet till nämnden.
Detsamma gäller för respektive förvaltningsdirektör till
ledningsgrupp.
Samtalen styrs utifrån en samtalsmall som Sundsvalls kommun
tillsammans med Mittuniversitetet arbetat fram.
Resultatsamtalet för kommunstyrelsen genomfördes denna gång
mellan kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och
ekonomidirektör. Under samtalet diskuterades kommunstyrelsens
årsrapport för 2018, bland annat lyftes aktiviteter som är relevanta för
medborgarna och för verksamhetens resultat, samt framtida
utvecklingsbehov.
____
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§ 98 Årsredovisning 2018 för Stadsbacken AB
(KS-2019-00153-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bolagen i Stadsbackenkoncernen har bedrivit sin verksamhet inom
de kommunala befogenheterna och i enlighet med de kommunala
ändamålen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2018.

Ärendet
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2018
till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00153-1
• Revisionsberättelse 2019-03-13
• Granskningsrapport Stadsbacken AB avseende år 2018
• Årsredovisning - förvaltningsberättelse
• Årsredovisning 2018 för Stadsbackenkoncernen
• Stadsbacken protokoll 2019-02-22 § 16
____
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§ 99 Årsredovisning 2018 för Ostkustbanan 2015
AB
(KS-2019-00093-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud på bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 AB
följer revisorns förslag och
-

behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Ärendet
Ostkustbanan 2015 AB har överlämnat årsredovisning för 2018 till
Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har överlämnat en
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisor har överlämnat en
granskningsrapport.
Jäv
Peder Björk (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av
ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00093-2
• Årsredovisning 2018 för OKBAB inkl uttalande och
revisonsberättelse
• Granskningsrapport Ostkustbanan avseende år 2018
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§ 100 Årsredovisning 2018 för Medelpads
Räddningstjänstförbund
(KS-2019-00102-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt
att godkänna årsredovisningen för 2018 för Medelpads
Räddningstjänstförbund.
Ärendet
Direktionen för Medelpads räddningstjänstförbund har överlämnat sin
årsredovisning 2018 till medlemskommunerna. Förbundets revisorer har
överlämnat sin revisonsberättelse.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00102-3
• Årsredovisning 2018 Medelpads Räddningstjänstförbund
• Revisionsberättelse 2018 för Medelpads Räddningstjänstförbund
____
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§ 101 Årsredovisning 2018 för Scenkonst i
Västernorrland AB
(KS-2019-00100-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud på bolagsstämman i Scenkonst
Västernorrland AB följer revisorns förslag och
-

disponerar vinstmedel i enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, samt

-

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Ärendet
Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för
2018 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har lämnat en
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har lämnat en
granskningsrapport.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00100-1
• Årsredovisning 2018 Scenkonst Västernorrland AB
• Granskningsrapport 2018 Scenkonst Västernorrland AB
____
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§ 102 Årsredovisning 2018 för Kommungaranti
Skandinavien Försäkring AB
(KS-2019-00096-4)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud på årsstämman i Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB följer revisorns förslag och
-disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
-beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
att konstatera att bolagsstämma har ägt rum och att kommunen tagit
del av årsredovisning och revisionsberättelse i Kommungaranti
Reinsurance S.A.
Ärendet
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har överlämnat
årsredovisning 2018 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har
lämnat en revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisor har
överlämnat en granskningsrapport för 2018.
Jäv
Peder Björk (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av
ärendet.
Överläggning
Det noteras till protokollet att ärendet ska upp till
kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00096-4
• Kommungaranti Skandinavien Försäkring AB Årsredovisning
2018
• Kommungaranti Skandinavien Försäkring AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018
• Kommun Garanti Reinsurance S.A Årsredovisning 2018
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§ 103 Årsredovisning 2018 för Svenska Kommun
Försäkrings AB
(KS-2019-00097-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud på bolagsstämman i Svenska
Kommunförsäkrings AB följer revisorns förslag och
-disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
-beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Ärendet
Svenska Kommun Försäkrings AB har överlämnat årsredovisning för
2018 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har lämnat en
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har lämnat en
granskningsrapport.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00097-1
• Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2018
• Svenska Kommun Försäkrings AB Lekmannarevisorernas
granskningsrapport
____
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§ 104 Ett Sundsvall som håller ihop - Utjämna
sociala skillnader mellan Sundsvallsborna - Plan
för huvudprioriteringen i MRP 2019-2020 med plan
för 2021-2022
(KS-2019-00214-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ”Ett Sundsvall som håller ihop - Utjämna sociala skillnader
med Sundsvallsborna - Plan för huvudprioriteringen i MRP 20192020 med plan för 2021-2022”.
att ändringar av planen sker genom beslut i plan- och
utvecklingsutskottet.
att de förtroendevalda, enligt beslut KS-2017-00827, som ingår i
rådet för sociala hållbarhet utgör styrgrupp för planen med
ordförande för plan- och utvecklingsutskottet som ordförande.
att service- och förvaltningsutskottet utgör styrgrupp för planen
avseende Indal-Liden.
att kommunstyrelsen är ansvarig för samordning och uppföljning
avseende Indal-Liden.
att kultur- och fritidnämnden är ansvarig för samordning och
uppföljning avseende Bredsand.
att Mitthem AB är ansvarig för samordning och uppföljning
avseende Nacksta.
att stadsbyggnadsnämnden är ansvarig för samordning och
uppföljning avseende Ljustadalen och Sundsbruk.
att individ- och arbetsmarknadsnämnden är ansvarig för samordning
och uppföljning avseende Skönsberg.
att vård- och omsorgsnämnden är ansvarig för samordningen och
uppföljningen avseende Kvissleby.
Justerandes signatur
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Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att hela kommunorganisationen ska
bidra aktivt för att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan
sundsvallsborna. Detta ärende är ett verkställande av detta uppdrag.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande
motivering:
Planen ska kompletteras med tydliga mål och skall innehålla vilka
insatser man vill genomföra inom respektive område samt betydelsen
av språkinsatser för förberedande arbetsmarknads- och
integrationsåtgärd. Eftersom det krävs påtagliga förändringar av
nämndernas och bolagens budgetar och uppdrag så bör planen
också innehålla en analys av de ekonomiska konsekvenserna.
Vidare önskar Alicja Kapica (M) lämna en protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på ärendet.
Stefan Falk (L) och Olga Nordlund (SD) instämmer i Alicja Kapicas
(M) återremissyrkande och protokollsanteckning.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD)
avslagsyrkande och dels Alicja Kapica (M) med fleras
återremissyrkande.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut,
dels plan- och utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria
Norlins (KD) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och
utvecklingsutskottets förslag.
Ordföranden godkänner att Alicja Kapicas (M) protokollsanteckning
får lämnas.
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Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Tom Emanuelz (M), Stefan
Falk (L) och Olga Nordlunds (SD) reserverar sig mot beslutet att
ärendet avgörs idag.
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Olga Nordlund (SD) lämnar
följande protokollsanteckning:
Planen ska kompletteras med tydliga mål och skall innehålla vilka
insatser man vill genomföra inom respektive område samt betydelsen
av språkinsatser för förberedande arbetsmarknads- och
integrationsåtgärd. Eftersom det krävs påtagliga förändringar av
nämndernas och bolagens budgetar och uppdrag så bör planen
också innehålla en analys av de ekonomiska konsekvenserna.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-03-19 - § 17
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00214-1
• Plan för ett Sundsvall som håller ihop - Utjämna sociala
skillnader mellan Sundsvallsborna
____
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§ 105 Medfinansiering av bioraffinaderiprojekt
IB:ACCEL
(KS-2019-00215-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja RISE Processum AB medfinansiering om totalt 1 825 000
kr för projektet IB:ACCEL under perioden 2019-2022 (225 tkr år
2019, 500 tkr 2020, 500 tkr 2021 samt 600 tkr 2022), samt
att projektet finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag
för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.
Ärendet
RISE Processum AB med sin ledande kompetens inom
bioraffinaderiutveckling vill driva ett större projekt, IB:ACCEL
(Innovations-plattform Bioraffinaderi: Accelerera till
kommersialisering) för att öka innovations- och utvecklingstakten
inom bioraffinaderi.
Projektets syfte är att bidra till att utveckla och befästa regionens
position som världsledande för utveckling och kommersialisering av
bioraffenaderiprocesser och bioraffenaderiprodukter. Det syftar också
till att öka samhällets långsiktiga förmåga att hållbart och
konkurrenskraftigt omsätta biobaserade resurser till nytta och tillväxt.
Projektet har som målsättning att stärka den regionala
innovationsplattformen för bioraffinaderiutveckling genom att öka
innovationstakten så att idéer snabbare når en kommersialiseringsfas.
Genom projektet ska även regionens nätverk och innovationsmiljöer
förstärkas för utveckling av nya produkter och processer med
skogsråvara som bas.
Projektets huvudsakliga mål är följaktligen att öka antalet
innovationsprocesser som involverar innovativa små- och medelstora
företag och innovationsprocessernas progressionstakt inom
bioraffinaderiets värdekedjor.
Projektet räknar med finansiering från RISE, Region Västernorrland,
Region Västerbotten, Umeå kommun, Sundsvalls kommun och
Örnsköldsviks kommun. Den föreslagna projektbudgeten uppgår
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totalt till 35 403 580 kr.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar på följande:
att kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja bidrag till
IB:ACCEL-projektet.
Vidare önskar Stefan Falk (L) lämna en protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan
Falks (L) yrkande och protokollsanteckning.
Olga Nordlund (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med följande
motivering:
Motivering: det skulle behövas att se en utredning av följderna av ett
utträde ur Biofuel region och vilka projekt kommer avslutas i
samband med det. Om det finns resurser bara för en av dem, så vill
man veta vilken av dem gör mest nytta.
Vidare instämmer Olga Nordlund i Stefan Falks (L)
protokollsanteckning.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag
till beslut.
Vidare konstaterar ordföranden att det finns tre förslag till beslut,
dels finans- och näringslivsutskottets förslag, dels Stefan Falk (L)
med fleras förslag och dels Olga Nordlunds (SD) återremissyrkande.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut,
dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L)
med fleras förslag. Han ställe förslagen mot varndra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Ordföranden godkänner att Stefan Falks (L) protokollsanteckning får
lämnas.
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Reservation
Olga Nordlund (SD) reserverar sig mot beslutet att ärendet avgörs
idag.
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M),
Viktoria Jansson (M) och Tom Emanuelz (M) reserverar sig mot
beslutet.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M) och
Olga Nordlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Den biobaserade ekonomin är av stor och växande betydelse.
Sundsvalls kommun har på ett flertal sätt verkat för att stödja
utveckling av denna, bla. Genom att finansiera och delta i
verksamheten inom Biofuel Region. I vår står dessutom Sundsvall
som värd för föreningens årsstämma. Enligt tjänstemannaskrivelsen
så innebär ett engagemang i IB:ACCEL att Sundsvalls kommun
måste utträda ur Biofuel Region. Detta eventuella utträde är inte
utrett inför dagens beslut vilket vi anser är olämpligt eftersom vårt
engagemang i Biofuel Region är omfattande och långsiktigt inom
bioekonomin på ett bredare sätt än IB:ACCEL-projektet och har
sannolikt större direkt kommunnytta. Därför vill vi att ansökan om
stöd avslås.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-03-19 - § 16
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00215-1
• Innovationsplattform Bioraffinaderi - accelera till
kommersialisering sammanfattning Sundsvall
• Fördjupad projektbeskrivning Innovationsplattform
Bioraffinaderi slutgiltig 2019-01-16
Uppföljning av beslut
Kommunstyrelsekontoret föreslår att stödet ska villkoras med att
bolaget under projekttiden årligen redovisar projektets verksamhet
och ekonomi till kommunstyrelsen.
____
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§ 106 Ansökan om medfinansiering av ERUFprojekt Digital Innovationshub Västernorrland
(KS-2019-00236-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Bron Innovation AB medfinansiering om totalt 1 000 000
kr för projektet Digital Innovationshub Västernorrland under
perioden 2019-2022 (250 tkr per år), samt
att projektet finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag
för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism.
Ärendet
Bron Innovation är Västernorrlands digitala kluster och arbetar med
att skapa nätverk och mötesplatser, kompetensförsörjning,
attraktivitet samt innovation och tillväxt inom digitalisering. Som en
del i Brons arbete har de skrivit fram en ansökan för ett ERUFprojekt: Digital Innovationshub Västernorrland och söker följaktligen
medfinansiering från Sundsvalls kommun med 250 000 kr per år för
projekttiden 2019-2022.
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet Digital Innovationshub Västernorrland ska bidra till att
små- och medelstora företag och offentliga organisationer ökar sina
investeringar inom FoU och Innovation. Detta sker främst inom två
områden; Datadriven Innovation och Govtech. Projektet genomförs i
en bred tripple helix-samverkan och leds av Bron Innovation.
Projektet har tre huvudaktiviteter:
• Innovationssprintar: 16 konkreta FoU-inriktade
utvecklingscase i företag och organisationer runtom i
Västernorrland.
• Govtech: Utveckling och positionering av Västernorrland
inom det snabbt växande området Govtech.
• Digital kompetens: Inflöde av ny kompetens till regionen,
tillflöde av ny kompetens från Mittuniversitetet och ökad
kompetens hos befintliga medarbetare.
Justerandes signatur
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Projektet har också ett separat mål som långsiktigt säkrar resultat och
effekt efter projektavslut: att utvecklas till en European Digital
Innovation Hub, som är en kraftfull och långsiktig satsning riktad
mot regioner som planeras inom Digital Europe-programmet från
2021 för att stärka företag och offentliga organisationers användande
av digital teknik.
Jäv
Liza-Maria Norlin (KD) anmäler jäv och deltar därför inte i
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-03-19 - § 17
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00236-2
• Ansökan om medfinansiering Sundsvalls kommun
• Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme final2
december
• Digital Innovationshub Västernorrland, projektbeskrivning
• Govtech; Europes next opportunity
____
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§ 107 Taxa inom strålskyddslagens område 2019
(KS-2019-00192-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att nuvarande taxa upphör att gälla, samt
att fastställa förslag till ny Taxa inom strålskyddslagens område.
Ärendet
Ärendet avser ändring av miljönämndens taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen (2018:396) med anledning av att den befintliga
taxan inte medger att miljönämnden tar betalt för tillsyn av radon och
utförande av kontrollköp.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-03-19 - § 18
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00192-1
• Förslag Taxa inom strålskyddslagens område för 2019
• Protokoll miljönämnden 2019-02-13 § 13
• Miljökontorets skrivelse 2019-01-15
____
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§ 108 Motion (KD) angående framtagande av nytt
funktionshinderspolitiskt program för Sundsvalls
kommun
(KS-2017-00877-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Kristdemokraterna (KD) har till kommunfullmäktige lämnat en
motion som föreslår att ett nytt funktionshinderspolitiskt program
skall tas fram i kommunen. Detta för att beskriva kommunens
ambition på området, utöver att klara de lagkrav som finns.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut.
Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) instämmer i Liza-Maria
Norlin (KD) yrkande.
Olga Nordlund (SD) instämmer i Bodil Hansson (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD)
med fleras förslag. Hans ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Tom Emanuelz (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-03-19 - § 18
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00877-3
• Motion (KD) angående framtagande av ett nytt
funktionshinderspolitiskt program för Sundsvalls kommun
____
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§ 109 Motion (M) om giftermål med minderåriga
(KS-2017-00928-6)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återemittera ärendet.
Ärendet
Moderaterna har väckt en motion där de föreslår att Sundsvalls
kommun inför tydliga riktlinjer och praxis som gör att gifta
minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från sin
partner, utredas och erhålla status som ensamkommande barn och att
Sundsvalls kommun ska arbeta för att förebygga äktenskap där
minderåriga utgör minst en av parterna. Detta ärende är ett svar på
motionen.
Överläggning
Niklas Säwén (S) yrkar på att ärendet återremitteras med följande
motivering:
för att se hur den nya lagstiftningen från och med 1 januari 2019
påverkar motionens förslag
Alicja Kapica (M) och Olga Nordlund (SD) instämmer Niklas
Säwéns (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är
Nilkas Säwén (S) med fleras förslag om att återremittera ärendet.
Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-03-19 - § 19
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00928-6
• Socialnämndens protokoll 2018-04-18 § 76
• Socialtjänstens skrivelse
• Motion (M) om giftemål med minderåriga
____
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§ 110 Motion (MP) om gröna investeringar och
gröna obligationer
(KS-2018-00719-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunen ska ta fram en policy
för gröna investeringar och gröna obligationer, och att kommunen
finansierar ett eller flera projekt genom att ge ut gröna obligationer.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-03-19 - § 19
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00719-3
• Protokoll kommunfullmäktige 2018-09-24 § 157
• Motion (MP) om gröna investeringar och gröna obligationer.pdf
____
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§ 111 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:
Ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:
Beslut fattade av utskotten återfinns i respektive utskotts protokoll.
•

Finans- och näringslivsutskottet den 19 mars 2019:


•

§ 15 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska
planeringsförutsättningar för Mål och resursplan
2020 med plan för 2021-2022

Infrastruktur- och serviceutskottet den 12 mars 2019:



§ 17 Uslands skola, lokalutvecklig - medel ur
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter
§ 18 Skogsbrynets äldreboende, installation av
sprinkeleranläggning - medel ur
investeringsbudget för verksamhetsanpassningar

Yttranden:
• KS-2019-00198 Planbesked Äkrom 5-3 för villor och radhus
• KS-2019-00203 Detaljplan Linjalen 4 Skönsmon
• KS-2019-00212 Detaljplan Sörängsbackens förskola
• KS-2019-00278 Detaljplan Skogsbackens förskola Bosvedjan
• KS-2019-00293 Detaljplan för Alnö-Näset 1-43
småhustomter vid Bjässbodarna
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Tilldelningsbeslut:
• KS-2018-00529 Bilpoolssystem (UH-2017-724)
• KS-2019-00058 Skydds- och terminalglasögon (UH-2018349)
Beslut om investeringar:
• KS-2018-00681 SOS Alarmering verksamhetsanpassning medel ur investeringsbudget för verksamhetsanpassningar
• KS-2018-00693 Västermalms skola arbetsmiljöåtgärder
• KS-2018-00840 Gångvikens skola
energieffektiviseringsåtgärder
• KS-2019-00167 Verksamhetsanpassning FAVI
Trädgårdsgatan 7
• KS-2019-00168 Verksamhetsanpassning Servicecenter
Heffnersvägen
Personalärenden:
Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet. Övrig tid
förvaras de hos HR-direktören på koncernstaben.
•

KS-2019-00133-3 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin
Nr i
pärm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Datum för
beslut
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-04
2019-03-04
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19

Beslut
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda

Övriga delegationsbeslut:
• KS-2018-00898 Personuppgiftsbiträdesavtal Stadsbacken AB
• KS-2018-00904 Personuppgiftsbiträdesavtal SKIFU
• KS-2018-00906 Personuppgiftsbiträdesavtal MittSverige
Vatten o Avfall
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KS-2019-00350 Personuppgiftsbiträdesavtal KPA och
Sundsvalls kommun
KS-2018-00568 St Olavsleden, ett steg för regional
utveckling
KS-2019-00274 Hyresavtal Försöket 1
KS-2019-00294 Beslut uppsägning hyresavtal Barkskeppet
102
KS-2019-00297 Ansökan Investeringsfrämjande i
Västernorrland

____
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§ 112 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
• Styrelseprotokoll:


Midlanda Fastigheter AB 2019-02-20



MittSverige Vatten AB 2019-02-21



REKO AB 2019-02-21



Sundsvall Vatten AB 2019-02-21

•

Barn- och utbildningsnämndens yttrande på revisionsrapport integrering och etablering (REV-2018-00037)

•

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-02-22

•

Skönhetsrådet protokoll nr 1 2018-10-30

•

Skönhetsrådet protokoll nr 2 2019-02-28

•

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-03-28 § 51

•

Socialnämnden - Svar på granskningsrapport av
beslutsuppföljning

•

Samordningsförbundet styrelseprotokoll 2019-03-29

____
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