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Tid Kl. 14.00 – 15.05 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande0F0F0F0 F

1 Tjänstgörande 
ersättare 

Tjänstgör paragraf 

Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
Niklas Säwén (S) X   
Lisa Tynnemark (S) - Leif Nilsson (S) §§ 256-295 
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Hans Forsberg (C) X   
Sanna Jonsson (C) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Alicja Kapica (M) X   
Viktoria Jansson (M) X   
Bertil Kjellberg (M) - Ina Lindström 

Skandevall (L) 
§§ 256-295 

Stefan Falk (L) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Mats Hellhoff (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Leif Nilsson (S) X §§ 256-295  
Jeanette Hedlund (S) X   
Jonas Väst (S) -   
Annika Kallin (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Christina Nordenö (S) -   
Reinhold Hellgren (C) X   
Isabell Mixter (V) X   
Niklas Evaldsson (V) -   
Ina Lindström Skandevall 
(L) 

X §§ 256-295  

Tom Emanuelz (M) X   
Catrin Eliasson (L) -   
Emil Esping (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   
Olga Nordlund (SD) 
 

X   

 
 

   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande    
Åsa Bellander kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Jimmy Andersson kommunjurist  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Denise Wallén förvaltningsdirektör FAVI § 258 
Silvia Viberg Sandin socialdirektör § 258 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 258 

 
 
Protokollet omfattar §§ 256-295 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 
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Justering 
 
Till justerare utses Alicja Kapica med Liza-Maria Norlin som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 256  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 
Kommundirektör Åsa Bellander informerar kommunstyrelsen om 
pågående rekryteringar av nyckelfunktioner på 
kommunstyrelsekontoret samt att ny trygghets- och säkerhetschef nu 
är på plats.  
Vidare informerar hon om fokusområden och pågående arbete på 
kommunstyrelsekontoret, vilket bland annat gäller: 

• Projekt 300 
• Tjänstemannaanalysen med utredningsarbete åt partierna 
• Huvudprioriteringen – Ett Sundsvall som håller ihop 
• Arbetet med översiktsplanen 
• Arbetet och tidsplan för det miljöstrategiska programmet 

 
Därefter informerar ekonomidirektör Örjan Folkesson ledamöterna 
om Sundsvall kommuns internhyressystem och förutsättningar för 
införandet av anslagsfinansiering för Drakfastigheter.    
 
_ _ _ _ 
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§ 257  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2019-00014) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 258  Delredovisning av effektiviseringsuppdraget 
gällande gemensamt verksamhetsstöd för individ- 
och arbetsmarknadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden 
(KS-2019-00346) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Den 24 juni 2019 § 153 beslutade kommunfullmäktige att 
effektiviseringsuppdraget gällande gemensamt verksamhetsstöd för 
individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden ska delredovisas samt slutredovisas till 
kommunstyrelsen.  

Överläggning 
Ekonomichef Anette Ståby inleder med att ge en bakgrund till 
uppdraget för gemensamt lednings- och verksamhetsstöd för 
nämnderna. Effektivisering av verksamhetsstödet fördelas enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 153 med: 
 
10,3 mkr – Vård- och omsorgsnämnden 
6,1   mkr – Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
 
Förvaltningsdirektör Denise Wallén presenterar förslag till 
effektivisering om 6,1 mkr av verksamhetsstöd för individ- och 
arbetsmarknadsnämnden. Bland annat genom IT- och 
lokalanpassningar, köp av tjänster och varor samt medarbetare. 
 
Socialdirektör Silvia Viberg Sandin presenterar förslag till 
effektivisering om 10,3 mkr av verksamhetsstöd för vård- och 
omsorgsnämnden. Bland annat chefstjänster, medarbetare och 
övertagande av IT-Soc för gemensamt verksamhetsstöd samt 
administration och stödchefer för det verksamhetsnära 
verksamhetsstödet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 259  Val av ledamot och ersättare till 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
(KS-2019-00980-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse nuvarande ersättare Niklas Evaldsson (V) till ny ledamot i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott efter Hans 
Zetterkvist (V), fram till det sammanträde då val av utskott förrättas 
nästa gång, 
 
att utse Christiane Rüdiger (V) till ny ersättare i kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott efter Niklas Evaldsson (V), fram till 
det sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång, 
 
att bevilja Catrin Eliassons (L) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott, samt 
 
att utse Ina Lindström Skandevall (L) till ny ersättare i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott efter Catrin 
Eliasson (L), fram till det sammanträde då val av utskott förrättas 
nästa gång. 

Ärendet 
Ärendet avser val av ledamot och ersättare till kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att Niklas Evaldsson (V) blir ny ledamot i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott efter Hans 
Zetterkvist (V). Vidare yrkar han på att Christiane Rüdiger (V) blir 
ny ersättare i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott efter 
Niklas Evaldsson (V). 
 
Stefan Falk (L) yrkar på att Ina Lindström Skandevall (L) blir ny 
ersättare i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott efter 
Catrin Eliasson (L). 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är att 
utse Niklas Evaldsson (V) till ny ledamot, samt Christiane Rüdiger 
(V) och Ina Lindström Skandevall (L) till nya ersättare i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00980-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 260  Val av ledamot till kommunstyrelsens 
service- och förvaltningsutskott 
(KS-2019-00206-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot i kommunstyrelsens 
service- och förvaltningsutskott efter Hans Zetterkvist (V), fram till 
det sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång, 
 
att bevilja Catrin Eliassons (L) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott, samt 
 
att utse Ina Lindström Skandevall (L) till ny ersättare i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott efter Catrin 
Eliasson (L), fram till det sammanträde då val av utskott förrättas 
nästa gång. 

Ärendet 
Ärendet avser val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsens 
service- och förvaltningsutskott. 

Överläggning 
Christiane Rüdiger (V) yrkar på att Isabell Mixter (V) blir ny ledamot 
i kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott efter Hans 
Zetterkvist (V). 
 
Stefan Falk (L) yrkar på att Ina Lindström Skandevall (L) blir ny 
ersättare i kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott efter 
Catrin Eliasson (L). 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är att 
utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot och Ina Lindström Skandevall 
(L) till ny ersättare i kommunstyrelsens service- och 
förvaltningsutskott. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00206-4 
_ _ _ _ 
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§ 261  Val av ledamot till kommunstyrelsens plan- 
och utvecklingsutskott 
(KS-2019-00070-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot i kommunstyrelsens plan- 
och utvecklingsutskott efter Hans Zetterkvist (V), fram till det 
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång. 

Ärendet 
Ärendet avser val av ledamot till kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott. 

Överläggning 
Christiane Rüdiger (V) yrkar på att Isabell Mixter (V) blir ny ledamot 
i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott efter Hans 
Zetterkvist (V).  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är att 
utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot i kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00070-6 
 
_ _ _ _ 
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§ 262  Val av ledamot till kommunstyrelsens 
personalutskott 
(KS-2019-00067-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot i kommunstyrelsens 
personalutskott efter Hans Zetterkvist (V), fram till det sammanträde 
då val av utskott förrättas nästa gång, samt 
 
att utse Isabell Mixter (V) till vice ordförande i kommunstyrelsens 
personalutskott. 

Ärendet 
Ärendet avser val av ledamot till kommunstyrelsens personalutskott. 

Överläggning 
Christiane Rüdiger (V) yrkar på att Isabell Mixter (V) blir ny ledamot 
i kommunstyrelsens personalutskott efter Hans Zetterkvist (V). 
Vidare yrkar hon på att Isabell Mixter (V) utses till vice ordförande i 
kommunstyrelsens personalutskott. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är att 
utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot och vice ordförande i 
kommunstyrelsens personalutskott. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00067-3 
 
_ _ _ _ 
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§ 263  Val av ledamot till kommunala 
pensionärsrådet 
(KS-2019-00979-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Niklas Evaldsson (V) till ny ledamot i kommunala 
pensionärsrådet till och med 31 december 2022. 

Ärendet 
Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
pensionärernas organisationer (lokalföreningarna). Rådet består av 14 
ledamöter, varav kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och fyra 
ersättare, varav en ordförande. De övriga tio ledamöterna väljs av 
pensionärsorganisationerna med sex ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00979-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 264  Kommunstyrelsens tema 2020 
(KS-2019-00687-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlägga tematillfällen för kommunstyrelsen på följande datum 
under 2020: 
13 januari, 10 februari, 16 mars, 6 april, 11 maj, 8 juni, 14 september, 
12 oktober, 16 november samt 7 december, 
 
att tematillfällena förläggs till förmiddagar på kommunstyrelsens 
ordinarie sammanträdesdagar, om inget annat beslutas av 
kommunstyrelsens ordförande,  
 
att fastställa PM med innehåll för kommunstyrelsens tematillfällen, 
enligt bilaga i kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00687, 
samt 
 
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att justera innehållet i 
tematillfällena vid behov. 

Ärendet 
Inom ramen för kommunstyrelsens verksamhet genomförs en 
tematisk fördjupning och utbildning inom utvalda områden för 
kommunstyrelsens ledamöter. Detta ärende handlar om att fastställa 
tematillfällen för 2020.Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00687-1 
• Kommunstyrelsens tema 2020 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 265  Årsredovisning 2018 för Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse 
(KS-2019-00099-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2018, samt 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2018. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00099-1 
• Årsredovisning 2018 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse  
• Revisionsberättelse 2018 

Uppföljning av beslut 
Ärendet behöver inte följas upp efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 266  Organisatorisk placering och arbetsordning 
för lokala råd 
 (KS-2019-00885-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att organisatoriskt placera lokalt råd för Indal-Liden under 
kommunstyrelsen, 
 
att organisatoriskt placera lokalt råd för Bredsand under kultur- och 
fritidsnämnden, 
 
att kommunstyrelsen respektive kultur- och fritidsnämnden 
finansierar råden inom befintlig ram, 
 
att fastställa arbetsordning för lokala råd enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag, daterad 2019-10-24, 
 
att delegera till respektive ansvarig nämnd att göra ändringar av icke 
principiell karaktär i de lokala rådens arbetsordning, samt 
 
att arbetet med lokala råd ska utvärderas av kommunstyrelsen senast 
två år efter införandet. 

Ärendet 
Planen för huvudprioriteringen i MRP 2019-2020 med plan för 2021-
2022 innehåller insatser för sex områden inom Sundsvalls kommun 
med särskilda utmaningar. I planen anges att det ska genomföras 
pilotprojekt med lokala råd i två av dessa områden där lokala 
förtroendevalda tillsammans med representanter från näringsliv och 
föreningsliv ska diskutera och prioritera vilka insatser som behövs i 
områdena. Ärendet handlar om att besluta var de lokala råden 
organisatoriskt ska placeras samt att fastställa arbetsordning för 
dessa. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på ärendet. 
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Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till service- och 
förvaltningsutskottets förslag till beslut med följande tilläggsattsats: 
 

att arbetet med lokala råd ska utvärderas av 
kommunstyrelsen senast två år efter införandet 

 
Alicja Kapica (M) och Hans Forsberg (C) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag med Liza-Maria Norlin 
(KD) med fleras tilläggsattsats och dels Stefan Falks (L) 
avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt service- och förvaltningsutskottets 
förslag med Liza-Maria Norlin (KD) med fleras tilläggsattsats. 

Reservation 
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) reserverar sig mot 
beslutet med följande motivering: 
 
”Vi reserverar  mot beslutet då vi anser att det inte är försvarbart att 
utöka den politiska organisationen med tanke på det rådande 
ekonomiska läget” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00885-1 
• Förslag - Arbetsordning för lokala råd 
 
_ _ _ _ 
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§ 267  Revidering av Tekniskt omräknad Mål och 
resursplan 2020 med plan för 2021-2022 samt 
justerade Ekonomiska ramar 2020 (Årsbudget 
2020) 
(KS-2019-00944-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad Tekniskt omräknad mål och resursplan 2020 
med plan för 2021-2022 för vård- och omsorgsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen enligt bilaga 1, med 
tillägget att kommunstyrelsens centrala anslag för 
personalkostnadsökningar justeras med -40 mnkr samtidigt som 
ramen för individ- och arbetsmarknadsnämnden justeras med + 30 
mnkr och vård- och omsorgsnämnden med +10 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, 
 
att fastställa justerade ekonomiska ramar 2020 för vård- och 
omsorgsnämnden, individ- och arbetsmarknadsnämnden och 
kommunstyrelsen enligt bilaga 2, med tillägget att kommunstyrelsens 
centrala anslag för personalkostnadsökningar justeras med -40 mnkr 
samtidigt som ramen för individ- och arbetsmarknadsnämnden 
justeras med + 30 mnkr och vård- och omsorgsnämnden med +10 
mnkr. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 153 att fastställa 
Tekniskt omräknad mål och resursplan för 2020 med plan för 2021-
2022. I beslutet inarbetades den förändrade 
förvaltningsorganisationen för FAVI och socialtjänsten samt i den del 
som kommunstyrelsen påverkades. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni beslutade därefter 
kommunstyrelsen 2019-10-14 § 222 fastställa Ekonomiska ramar 
2020 för nämnderna. 
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Därefter har ytterligare justeringar i den nya 
förvaltningsorganisationen, främst avseende socialpsykiatri inkl 
särskilda boenden och daglig verksamhet, aktivitetscentrum m m 
bedömts nödvändiga av verksamhetsansvariga. Ett tillkommande 
beslut om förvaltningsorganisationen fattades av kommunfullmäktige 
2019-09-30 § 171 med uppdrag till kommunstyrelsen att senast i 
december 2019 återkomma till kommunfullmäktige med förslag till 
justerade ekonomiska ramar för berörda nämnder. 
Kommunstyrelsens förslag utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-
09-30 § 171 redovisas i bilaga 1 och 2. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på följande attsatser: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

att fastställa reviderad Tekniskt omräknad mål och 
resursplan 2020 med plan för 2021-2022 för vård- och 
omsorgsnämnden, individ- och arbetsmarknadsnämnden och 
kommunstyrelsen enligt bilaga 1, med tillägget att  
kommunstyrelsens centrala anslag för 
personalkostnadsökningar justeras med -40 mnkr samtidigt 
som ramen för individ- och arbetsmarknadsnämnden justeras 
med + 30 mnkr och vård- och omsorgsnämnden med +10 
mnkr. 

 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag,  
 

att fastställa justerade ekonomiska ramar 2020 för vård- och 
omsorgsnämnden, individ- och arbetsmarknadsnämnden och 
kommunstyrelsen enligt bilaga 2, med tillägget att 
kommunstyrelsens centrala anslag för 
personalkostnadsökningar justeras med -40 mnkr samtidigt 
som ramen för individ- och arbetsmarknadsnämnden justeras 
med + 30 mnkr och vård- och omsorgsnämnden med +10 
mnkr. 

 
Stefan Falk (L) instämmer i ordförandes yrkande. 
 
Vidare konstaterar ordförande att det finns ett förslag till beslut, 
vilket är hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00944-1 
• Bilaga 1 Rev MRP 2020-2022 Nya tabeller 
• Bilaga 2 - Just Ek ramar 2020 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker i månads- och delårsrapporter samt årsredovisning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 268  Intern kontrollrapport 2019 för 
kommunstyrelsens verksamheter 
 (KS-2019-00856-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2019 års internkontroll för 
kommunstyrelsekontorets verksamheter, före detta koncernstaben, 
Drakfastigheter och Servicecenter,  
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 
kontroll för kommunstyrelsekontorets verksamheter, före detta 
koncernstaben, Drakfastigheter och Servicecenter, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens verksamheter består av före detta koncernstaben, 
Drakfastigheter och Servicecenter. I enlighet med kommunens 
internkontrollreglemente har kommunstyrelsekontorets verksamheter 
följt upp den interna kontrollplanen för 2019. I detta ärende redovisas 
uppföljningen av de av kommunstyrelsens beslutade 
internkontrollplaner för verksamhetsåret. Som bilagor finns förutom 
den interna kontrollplanen för 2019, kommunstyrelsekontorets 
samtliga verksamheters kontrollrapporter, verksamhetschefernas 
rapporter och självdeklarationer, förvaltningschefens rapport och 
självdeklaration samt avvikelserapporter mot externa 
tillsynsmyndigheter. 
 
Av de 13 kontrollpunkter som finns för verksamhetsåret 2019 
(exklusive kontrollpunkter för uppsiktsplikten) är samtliga 
kontrollpunkter genomförda. Bedömningen är att den interna 
kontrollen för kommunstyrelsens verksamheter fungerar 
tillfredsställande. Resultatet av uppföljningen redovisas till 
kommunstyrelsen, överlämnas till kommunens samlade uppföljning 
av interna kontrollen samt till kommunens revisorer.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 82 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00856-1 
• Bilaga 1. Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2019 (fd. 

Koncernstaben) 
• Bilaga 1. Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2019 

Drakfastigheter 
• Bilaga 1. Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2019 

Servicecenter 
• Bilaga 2. Förvaltningschefens rapport Kommunstyrelsekontor 

Kompletteras 191028 
• Bilaga 3. Förvaltningschefens Självdeklaration för 

Kommunstyrelsekontoret 191025 Utkast 
• Bilaga 4. Rapport verksamhetschef Sevicecenter 
• Bilaga 4. Rapport verksamhetschef, Drakfastigheter 
• Bilaga 4. Rapport verksamhetschef, fd.Koncernstab 
• Bilaga 5. Självdeklaration verksamhetschef Drakfastigheter 
• Bilaga 5. Självdeklaration verksamhetschef fd. Koncernstaben 
• Bilaga 5. Självdeklaration verksamhetschef Servicecenter 
• Bilaga 6. Avvikelser externa myndigheter Drakfastigheter 
• Bilaga 6. Avvikelser externa myndigheter fd Koncernstaben 
• Bilaga 7. Kontrollrapporter för Drakfastigheter 
• Bilaga 7. Kontrollrapporter för fd. koncernstaben 
• Bilaga 7. Kontrollrapporter för servicecenter 
 
_ _ _ _ 
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§ 269  Intern kontrollrapport 2019 för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 (KS-2019-00890-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna uppföljningen av 2019 års internkontroll för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
 
att föreslå att den interna kontrollpunkten om hot och våld ingår i 
intern kontrollplan för 2020, 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 
kontroll för 2019, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunens revisorer. 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda interna 
kontrollreglemente redovisar kommunstyrelsekontoret en uppföljning 
av den interna kontrollen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019, 
med återrapportering av följande två kontrollpunkter enligt beslutad 
intern kontrollplan 2019 för uppsiktsplikt; 
 
1. Hot och våld 
Risk finns för att våra rutiner när medarbetare och politiker drabbas 
av hot och våld inte är kända av alla medarbetare och chefer. Risk 
finns att rutinen inte är tillräckligt tydlig avseende vem som ansvarar 
för vad och att rutinen inte är uppdaterad.  
 
2. Rekrytering av chefer 
Risk finns att chefsrekrytering inte följer våra riktlinjer och rutiner.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-11-19 - § 80 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00890-1 
• Bilaga 1. Intern kontrollplan 2019 Koncernstaben Uppsiktsplikt 

181126 X 
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• Bilaga 2. Förvaltningschefens rapport Uppsiktsplikt 191025 
• Bilaga 3. Förvaltningschefens självdeklaration för 

kommunstyrelsekontoret 
• Bilaga 4. Rapport kontrollansvarig kontrollpunkt Rekrytering av 

chefer 
• Bilaga 4. Rapport kontrollansvarig kontrollrapport Hot och väld 

Uppföljning av beslut 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att den interna kontrollpunkten för 
hot och våld, som inte har kunnat genomföras på grund av 
resursbrist, flyttas till den interna kontrollplanen för 2020, och 
därmed följs upp under verksamhetsår 2020. 
 
_ _ _ _ 
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§ 270  Ansökan om tillstånd till uppförande och 
drift av nytt bioraffinaderi SCA Östrand 
 (KS-2019-00903-10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrandet till Mark- och miljödomstolen enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2019-10-28. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har som remissinstans möjlighet att yttra sig 
över M757-19 Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av nytt 
bioraffinaderi SCA Östrand. Ansökan om miljötillstånd hanteras av 
Mark- och miljödomstolen Östersund. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-11-19 - § 78 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00903-10  
• Yttrande. Ärende M757-19 Ansökan om tillstånd uppförande och 

drift av nytt bioraffinaderi SCA Östrand 
• Kungörelse angående ansökan, 2019-10-17, Östersunds tingsrätt, 

mark- och miljödomstolen 
 
_ _ _ _ 
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§ 271  Revisionsrapport granskning av 
internkontroll avseende resor och representation 
samt arvoden 
 (KS-2019-00308-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelse daterad 2019-10-14 (KS-2019-00308) 
som kommunstyrelsens svar till revisorerna. 

Ärendet 
Revisorerna önskar kommunstyrelsens kommentarer på revisorernas 
rekommendationer utifrån revisorernas granskningsrapport om intern 
kontroll avseende resor, representation och arvoden.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens personalutskott - 2019-11-

12 - § 26 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00308-7 
• Revisionsskrivelse 2019-02-15 
• EY: Granskningsrapport 2019 – Sundsvalls kommun: Granskning 

av intern kontroll avseende resor och representation samt arvoden 
 
_ _ _ _ 
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§ 272  Kris- och katastrofberedskap i Sundsvalls 
kommun 2019 - svar till revisionen 
 (KS-2019-00826-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse (KS-2019-00826-3) som 
svar på revisionsrapport granskning av kris- och katastrofberedskap 
2019. 

Ärendet 
EY (Ernst & Young AB) har på uppdrag av kommunens 
förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av Sundsvalls 
kommuns kris- och katastrofberedskap. Granskningens syfte har varit 
att bedöma om kommunstyrelsen och krisledningsnämnden 
säkerställer en tillräcklig kris- och katastrofberedskap. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att kris- och katastrofberedskapen i 
kommunen i allt väsentligt är tillräcklig och anpassad till de krav som 
ställs i lagstiftning. Revisorerna har föreslagit rekommendationer på 
åtgärder som kommunstyrelsen ges möjlighet att kommentera. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-11-19 - § 81 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00826-3 
• Bilaga Kris och katastrofberedskap i Sundsvalls kommun 2019 

rapport 
• Bilaga Kris och katastrofberedskap i Sundsvalls kommun 2019 

skrivelse 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 273  Antagande av OPF-KL 18/Sundsvall samt 
tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18/Sundsvall 
och PBF 
(KS-2019-00253-1) 
 

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

Ärendet 
Detta ärende handlar om antagande av OPF-KL18/Sundsvall 
(bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda) 
med tillhörande bilagor och tillämpningsanvisningar. 
Överenskommelsen följer till övervägande del den centrala 
överenskommelsen OPF-KL18 som Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) styrelse har antagit. Kommunfullmäktige behöver 
anta bestämmelserna för att de ska vara giltiga i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag 
till beslut men med följande ändringsyrkande: 
 

att förändringar för Tillämpningsområde, 
Pensionsmyndigheten, Aktiva omställningsinsatser, och 
Samordning ska genomföras. Förslag gällande förändringar 
gällande Ekonomiskt omställningsstöd ska strykas. Och 
därmed skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för 
beslut.  

 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar på att kommunstyrelsen hänskjuter ärendet 
till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med fleras 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag att 
hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige utan eget 
ställningstagande. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall 
(L), Alicja Kapica (M) och Viktoria Jansson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00253-1 
• Bilaga 1 OPF KL 18 Sundsvall_191011 
• Tillämpningsanvisningar för OPF-KL18 Sundsvall och PBF 

191011 
• Bilaga 2 OPF-KL Kommentar 
• Bilaga 3 vissa förtydliganden till OPF-KL 
• Arvodeskommittén protokoll 2019-10-29 § 29 

Uppföljning av beslut 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar samt OPF-KL/Sundsvall 
och PBF följs löpande upp av arvodeskommittén. 
 
_ _ _ _ 
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§ 274  Revidering av riktlinjen för visselblåsning 
 (KS-2019-00799-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet med följande motivering: 

• Punkt 1.2 Den tidigare skrivningen om skyndsam hantering 
ska kvarstå. 

• Punkt 6: Utredningarna ska göras av extern utförare.  
• Punkt 6: Nämndsordföranden ska kunna få HR stöd och 

bolagsordförande ska kunna ta hjälp av Stadsbacken. 
• Punkt 11: Ärenden ska överlämnas till ordförande om 

visselblåsningen gäller förvaltningsdirektör eller VD. Om 
ärende gäller någon annan anställd ska det överlämnas till 
förvaltningsdirektör eller VD.  

• Övrigt: Rutinerna ska kompletteras med ett flödesschema. 
• Att den som tar emot visselblåsningen inte ska vara den som 

utreder ärendet därefter.  

Ärendet 
Ärendet rör revidering av riktlinjen rörande visselblåsning, tidigare 
KS-2018-00104. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 
Ärendet återremitteras för följande kompletteringar/ändringar: 

• Punkt 1.2 Den tidigare skrivningen om skyndsam hantering 
ska kvarstå. 

• Punkt 6: Utredningarna ska göras av extern utförare.  
• Punkt 6: Nämndsordföranden ska kunna få HR stöd och 

bolagsordförande ska kunna ta hjälp av Stadsbacken. 
• Punkt 11: Ärenden ska överlämnas till ordförande om 

visselblåsningen gäller förvaltningsdirektör eller VD. Om 
ärende gäller någon annan anställd ska det överlämnas till 
förvaltningsdirektör eller VD.  

• Övrigt: Rutinerna ska kompletteras med ett flödesschema. 
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Viktoria Jansson (M) instämmer i Bodil Hanssons (S) 
återremissyrkande och motivering men med följande tilläggsyrkande 
till motiveringen: 
 

• Att den som tar emot visselblåsningen inte ska vara den som 
utreder ärendet därefter. 

• Kriterium för att göra visselblåsning är att fängelse ska ingå i 
straffskalan eller därmed jämförbara missförhållanden. 

• Utred eventuella konsekvensföljder för den som lämnar falska 
uppgifter under visselblåsning. 

 
Bodil Hansson (S) instämmer i punkt 1 och yrkar avslag till punkt 2 
och 3 i Viktoria Janssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
att återremittera ärendet.  
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till 
motivering för återremiss av ärendet, dels Bodil Hanssons (S) förslag 
och dels Viktoria Janssons (M) förslag. Han ställer förlagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera 
ärendet med Bodil Hanssons (S) motivering.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens personalutskott - 2019-11-

12 - § 27 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00799-2 
• Riktlinje visselblåsning 

Uppföljning av beslut 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att riktlinjen lyfts upp för 
revidering på nytt under hösten 2021. Att en revidering inte föreslås 
redan under 2020 grundar sig i att ett år bedöms vara en allt för kort 
tid för att hinna utvärdera den nya reviderade riktlinjens behov av 
ytterligare justeringar. 
 
_ _ _ _ 
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§ 275  Uppföljning av användandet 2018 av den 
statliga schablonersättningen för mottagande av 
vissa nyanlända 
 (KS-2019-00606-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förändringar i modellen görs med anledning av den nya 
nämndsorganisationen enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
(bilaga 2) från och med 2020, samt 
 
att den del av schablonersättningen och grundersättningen som 
tidigare tillfallit kommunstyrelsen flyttas till individ- och 
arbetsmarknadsnämnden från och med 2020, med anledning av 
fullmäktiges beslut om att flytta funktionen integrationsstrateg till 
individ- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljning av användning av schablonmedel för 
nyanlända för 2018 (bilaga 1). 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2016 § 7, vid behandlingen 
av Integrationsberedningens slutrapport, att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på 
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i 
integrationsberedningens anda. Kommunfullmäktige beslutade 
uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp användandet av 
schablonmodellen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2016 § 250 att fastställa 
riktlinjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för 
mottagande av vissa nyanlända. Fördelningsmodellen i riktlinjerna är 
upprättade i integrationsberedningens anda. 
 
Kommunstyrelsen ska också göra en översyn av 
fördelningsmodellen, enligt punkt 7 i riktlinjerna. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-11-19 - § 82 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00606-3 
• Rapport- Uppföljning av användningen av den statliga 

schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända (bilaga 
1) 

• Förslag till förändringar (bilaga 2) 
• Riktlinjer - Fördelning av schablonersättning 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 § 139 
• Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-25 § 95 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

2019-09-25 § 62 
• Socialnämnden 2019-09-26 § 139 
• Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 224 

Uppföljning av beslut 
Nämnderna ska årligen redovisa hur de tilldelade medlen använts. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att en sådan redovisning för 2019 
görs under våren 2020. Kommunstyrelsen kan i samband med den 
redovisningen ta initiativ till en ny översyn av fördelningsmodellen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 276  Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank - och plusgiron 2019, andra revideringen 
(KS-2019-00802-1) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om  
2019-06-10 § 166, 
 
att för år 2019 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring  
(koncernstaben, ekonomistyrning), Hanna Nordling, Pia Westin, Eva  
Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom  
Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika Andersson  
(servicecenter), Camilla Westlund och Sara Åström för kommunens  
bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till  
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton  
samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser  
med undantag av klientmedelskontona: 

• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
att för år 2019 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson,  
Ing-Mari Engström, Synnöve Sundqvist, Monika Högberg och Sara  
Talling att två i förening verkställa utbetalningar för löner och  
arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds, samt 
 
att för år 2019 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Carina  
Sjöberg, Jenny Forssén, Jennie Lindqvist och Lena Larsson  
(socialtjänsten, ekonomiskt bistånd) att två i förening verkställa  
utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser  
utbetalningar inom socialtjänsten.  

Ärendet 
I fullmakten för år 2019 är Marianne Holm borttagen samt ersatt av 
Sara Talling för att kunna skicka bankfiler för löner.  
I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har 
organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00802-1 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning behövs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 277  Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
för bank- och plusgiron år 2020 
(KS-2019-00857-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den nu gällande fullmakt KS-2019-00802-1, 
 
att för år 2020 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring  
(kommunstyrelsekontoret, ekonomi), Hanna Nordling, Pia Westin,  
Eva Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom  
Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika Andersson  
(servicecenter), Camilla Westlund och Monica Engvall Persson för  
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till  
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton  
samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser  
med undantag av klientmedelskontona: 

• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
att för år 2020 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson,  
Ing-Mari Engström, Synnöve Sundqvist, Monika Högberg och Sara  
Talling att två i förening verkställa utbetalningar för löner och  
arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds, samt 
 
att för år 2020 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Carina  
Sjöberg, Jenny Forssén, Jennie Lindqvist, Lena Larsson  
(socialtjänsten, ekonomiskt bistånd) samt Lina Nordin att två i  
förening verkställa utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”.  
Fullmakten avser utbetalningar inom socialtjänsten.  

Ärendet 
I fullmakten för år 2020 är Sara Åström borttagen samt ersatt av 
Monica Engvall Persson. Lina Nordin är tillagd i fullmakten för 
utbetalningar inom Socialtjänsten. 
I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har 
organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00857-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 278  Linjearbetaren 3 och 4, överenskommelse 
om fastighetsreglering 
(KS-2019-00827-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till avtal, överenskommelse om 
fastighetsreglering, beträffande fastigheterna Linjearbetaren 3 och 4 
mellan Mitthem AB och Sundsvalls kommun, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till överenskommelse 
om fastighetsreglering av fastigheterna Linjearbetaren 3 och 
Linjearbetaren 4. 
Kommunen överlåter därigenom fastigheten Linjearbetaren 4 till 
Mitthem AB. Inom fastigheten avser Mitthem AB att uppföra tre 
punkthus med sammanlagt 132 lägenheter. I ersättning för 
överlåtelsen erhåller kommunen 6 705 600 kronor.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00827-2 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-09-25 § 154 
• Bilaga Linjearbetaren 3 och 4 

Uppföljning av beslut 
Ärendet behöver inte följas upp. 
 
_ _ _ _ 
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§ 279  Kompensation till föreningar för inställda 
isaktiviteter på Gärdehov 2018 
(KS-2019-00864-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja totalt 183 200 kr i ersättning till Sundsvall Hockey, 
Selånger SK Bandy, Sundsvalls Skridskoklubb, KK Iskristallen och 
Curlingalliansen för kompensation av ökade kostnader och förlorade 
intäkter till följd av driftavbrott i Gärdehovs isproduktionsanläggning 
hösten 2018, samt 
 
att anvisa kommunstyrelsen 183 200 kr genom att ianspråkta 
motsvarande belopp från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov i 2019 års budget. 

Ärendet 
Genom driftstopp på Gärdehovs isproduktionsanläggningar i A-
hallen, U-hallen, Curlinghallen samt Bandyplanen har Sundsvall 
Hockey, Selånger SK Bandy, Sundsvalls Skridskoklubb, KK 
Iskristallen och Curlingalliansen anmält att de förlorat intäkter 
alternativt drabbats av ökade kostnader. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har mottagit föreningarnas begäran om 
kompensation.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till att kommunen ska värna 
om barn- och ungdomsverksamhet och har därför överlämnat frågan 
till kommunstyrelsekontoret Drakfastigheter, vilka kultur och 
fritidsförvaltningen hyr av. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår 
kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter att föreningarna beviljas 
ersättning enligt nedanstående förslag: 
 
Sundsvall Hockey   59 200 kr 
Selånger SK Bandy    41 000 kr 
Sundsvalls Skridskoklubb   12 200 kr  
KK Iskristallen     8 800 kr  
Curlingalliansen                   62 000 kr  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00864-1 
• Bilaga Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 
• Bilaga Sundsvalls Skridskoklubb 
• Bilaga skrivelse Sundsvalls Skridskoklubb, förlorade intäkter 

2018-19 
• Bilaga Uppdatering ärendet om kompensation 
• Bilaga Selånger sportklubb Bandy, skrivelse 
• Bilaga Selånger sportklubb Bandy, resultatrapport  
• Bilaga Sundsvall Curling och OPCC 
• Bilaga Begäran om ekonomisk kompensation, Sundsvall Hockey 
• Bilaga Kompletterande skrivelse, Sundsvall Hockey 
• Bilaga Sundsvall Hockey, resultatrapport 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 280  Bolagsrapport för Stadsbackenkoncernen, 
förslag på mall 
 (KS-2019-00831-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna bifogat förslag till utformning av Bolagsrapport, dnr 
KS-2019-00831, samt 
 
att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontoret möjlighet att göra 
tekniska justeringar i mallen över tiden för att rapporteringen ska 
överensstämma med rådande redovisningsregler samt direktiv. 

Ärendet 
I det senast beslutade ägardirektivet för de helägda bolagen inom 
Stadsbackenkoncernen (KS-2018-00779) beslutades att koncernens 
samlade verksamhetsresultat samt ekonomiska resultat ska redovisas 
i enlighet med styr- och ledningsmodellen för Sundsvalls 
kommunkoncern. Detta ska ske i form av en bolagsstyrningsrapport.   
 
I beslutet för detta ägardirektiv fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en mall till Bolagsrapport för återrapportering till ägaren. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-11-19 - § 84 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00831-2 
• Bolagsrapport, mall för bolagen 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning kommer att ske i form av återrapportering av Bolagsrapport 
från Stadsbackenkoncernen, helårs- och delårsvis. 
 
_ _ _ _ 
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§ 281  Taxa inom miljöbalkens område för 2020 
 (KS-2019-00867-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område, 
daterade 2019-08-01, inklusive taxebilagorna 1, 2 och 3 att gälla från 
1 januari 2020, 
 
att fastställa timavgiften inom miljöbalkens område för år 2020 till 1 
060 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2021, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och 
tillsyn enligt Miljöbalken, utom vad gäller strandskyddet. Arbetet ska 
avgiftsfinansieras. Miljönämnden har beslutat om förslag till taxa 
inom miljöbalkens område för 2020. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Mats Hellhoff (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Mats Hellhoff (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 85 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00867-3 
• Miljönämnden 2019-10-09 § 72 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2020 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2020 

- Taxebilaga 1 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2019 

- Taxebilaga 2 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2020 

- Taxebilaga 3.d 
 
_ _ _ _ 
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§ 282  Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa för 2020 
 (KS-2019-00868-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa, daterad 2019-08-01, att 
gälla från 1 januari 2020, 
 
att fastställa timavgiften inom området för skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa från 1 januari 2020 till 1 060 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2021, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har tillsyn enligt lagen om internationella hot mot 
människors hälsa. Enligt lagen ska avgiften motsvara den faktiska 
kostnaden. Miljönämnden har beslutat om förslag till taxa enligt 
lagen om skydd mot internationella hot mot människor hälsa för 
2020. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Mats Hellhoff (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Mats Hellhoff (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 86 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00868-3 
• Miljönämnden 2019-10-09 §73 
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa för 2020 (1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 283  Taxa inom strålskyddslagens område för 
2020 
 (KS-2019-00869-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, daterad 
2019-08-01, att gälla från 1 januari 2020, 
 
att timavgiften inom strålskyddslagens område ska vara 1 060 kronor 
från och med 1 januari 2020, samt 
 
att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för varje 
kalenderår, från och med den taxa som ska gälla för 2021,  höja den i 
denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad året 
innan nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt strålskyddslagen rätt att ta ut avgift för 
tillsyn av solarieverksamhet. Miljönämnden har fattat beslut om 
förslag till taxa inom strålskyddslagens område för 2020. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Mats Hellhoff (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Mats Hellhoff (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 87 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00869-3 
• Miljönämnden 2019-10-09 § 74 
• Taxa inom strålskyddslagens område för 2020 (1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 284  Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2020 
 (KS-2019-00870-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll, daterad 
2019-09-30, att gälla omedelbart så snart kommunfullmäktige fattat 
beslut i frågan, samt 
 
att fastställa timavgiften för offentlig kontroll till 1 272 kronor. 

Ärendet 
Miljönämnden är kontrollmyndighet för en stor del av 
livsmedelsanläggningarna inom Sundsvalls kommun. Kontrollen ska 
finansieras genom avgifter. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Mats Hellhoff (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Mats Hellhoff (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 88 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00870-4 
• Miljönämnden 2019-10-09 § 75 
• Ny livsmedelstaxa för 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 285  Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel för 2020 
 (KS-2019-00871-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel, daterad 2019-08-01, att gälla från 1 januari 2020,  
 
att fastställa timavgiften inom området för handel med vissa 
receptfria läkemedel för år 2020 till 1 060 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2021, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
För tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel har 
miljönämnden rätt att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av 
kommunfullmäktige. Miljönämnden har beslutat om förslag till taxa 
för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 2020. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Mats Hellhoff (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Mats Hellhoff (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 89 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00871-4 
• Miljönämnden 2019-10-09 § 76 
• Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 

2020 (1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 286  Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2020 
 (KS-2019-00872-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Taxa för uppdragsverksamhet, daterad 2019-08-01, att 
gälla från 1 januari 2020, 
 
att timavgiften för uppdragsverksamhet ska vara 1 060 kronor från 
och med 1 januari 2020, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
den taxa som ska gälla för 2021,  höja den i denna taxa antagna 
timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL:s hemsida i oktober månad året innan nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att 
ta avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. Miljönämnden har beslutat 
om förslag till taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Mats Hellhoff (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Mats Hellhoff (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 90 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00872-4 
• Miljönämnden 2019-10-09 § 77 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2020 (1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 287  Översyn av avgifter och ersättningar vid 
insatser inom LSS och socialpsykiatri 
 (KS-2019-00909-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa socialnämndens förslag till avgifter och ersättningar för 
omsorg om funktionshindrade (LSS och SoL), daterat 2019-10-04, 
 
att fastställa att de nya avgifterna/ersättningarna för de s.k. 
servicepaketen kring inköp av livsmedel och tillhörande 
hushållsartiklar (f.d. hushålls-kassorna) ska gälla från och med 1 april 
2020, 
 
att fastställa att samtliga övriga nya avgifter och ersättningar ska 
gälla från och med 1 januari 2020, 
 
att delegera till individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden att för varje kalenderår, från och med de avgifter 
och ersättningar som ska gälla från 2021, omräkna dessa enligt 
Socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen” och 
Konsumentverkets åldersindelningar och beräkning av matkostnader, 
samt 
 
att införa avgiftsfritt boendestöd fr o m 1 januari 2020. 

Ärendet 
Socialnämnden har gjort en översyn av avgifter och ersättningar 
inom verksamheten omsorg om funktionshindrade inom LSS och 
socialpsykiatri. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-11-19 - § 83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00909-2 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-24 § 150 
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• Socialtjänstens skrivelse, Översyn av avgifter och ersättningar vid 

insatser inom LSS och socialpsykiatri 
• Socialnämnden 2019-10-24 Beslutsunderlag avgiftsfritt 

boendestöd slutlig 
 
_ _ _ _ 
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§ 288  Motion (L) E-nattfrid för de som vill 
 (KS-2018-00377-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Ärendet utgörs av en motion (L) ställd till kommunfullmäktige våren 
2018 med förslag om att E-nattfrid införs för äldre som ett val inom 
bistånd för tillsyn nattid. Istället för att personal kommer hem till de 
äldre på natten så kan en kamera slås på vid de tillfällen de önskar. 
De bestämmer själva när tillsynsbesöken ska äga rum och personalen 
kan tryggt titta till brukare utan att behöva gå in i deras hem nattid. 
För närvarande pågår ett test med trygghetskameror inom 
socialtjänsten och därför föreslås att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad. 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- utvecklingsutskottets förslag 
till beslut om att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag om att anse motionen besvarad och 
dels Stefan Falk (L) med fleras förslag om att bifall motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L), Alicja Kapica (M), 
Viktoria Jansson (M) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-11-19 - § 81 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00377-9  
• Remissvar kommunala pensionärsrådet 
• Protokoll kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2019-

08-27 §53 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-02-28 § 28 
• Socialtjänstens skrivelse 2019-01-29 
• Motion (L) E-nattfrid för de som vill, inlämnad 2018-04-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 289  Motion (L) självsanerande offentliga 
toaletter 
 (KS-2018-00378-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Liberalerna (L) förslår i en motion att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att utreda lämplig placering av minst tre självsanerande 
toaletter i Sundsvalls Stenstad. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 91 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00378-5 
• Stadsbyggnadsnämnden 2018-09-26 § 145 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Motion (L) självsanerande offentliga toaletter 
 
_ _ _ _ 
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§ 290  Motion (L) Ställ krav på livscykelanalyser i 
upphandling 
 (KS-2019-00715-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  

Ärendet 
Liberalerna i Sundsvall föreslår i en motion att kommunens 
inköpsstrategi ska kompletteras med krav på att använda 
livscykelanalys vid upphandling inom kommunkoncernen. Förslaget 
innebär inte att kommunen ska ta fram egna regelrätta 
livscykelanalyser utan att i stället utnyttja de databaser och verktyg 
som har utvecklats för upphandlare. Målet för motionen är att minska 
kommunkoncernens miljö- och klimatpåverkan.      

Deltagande i beslut 
Stefan (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag till beslut om att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag om att avslå motionen och 
dels Stefan Falks (L) förslag om att bifalla motionen. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt service- och förvaltningsutskottets förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall reserverar sig mot 
beslutet. 

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-11-12 - § 92 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00715-2 
• Motion (L) Ställ krav på livscykelanalyser i upphandling 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2019-12-02 62 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 291  Motion (KD) angående införande av 
barnperspektiv i skrivelser 
 (KS-2018-00471-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har till kommunfullmäktige lämnat en 
motion som handlar om att införa ett barnperspektiv i 
tjänsteskrivelser.  

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut om att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag om att avslå motionen och dels 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag om att bifalla motionen. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-11-19 - § 82 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00471-3  
• Motion (KD) angående införande av barnperspektiv i skrivelse, 

inlämnad 2018-05-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 292  Motion (KD) angående tak-över-huvudet-
garanti för hemlösa 
 (KS-2018-00811-5) 
 

Beslut 
Plan- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad.  

Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
om att införa en tak-över-huvudet-garanti i Sundsvalls kommun. 
Anledningen till motionsförslaget är att personer som antingen helt 
saknar boende eller ofrivilligt saknar stadigvarande boende har ökat i 
Sverige.  
 
Kommunens dagliga verksamhet för hemlösa, Slink In, drivs av 
socialtjänsten och vänder sig till människor i socialt utanförskap. 
Verksamheten har under några år hyrt lokaler utanför stadskärnan på 
Villagatan, vilket enligt motionärerna påverkat verksamheten 
negativt. Därför föreslås dygnet runt verksamhet för Slink In med 
placering centralt i staden, och med permanenta sängplatser. 
Verksamheten bör också omfatta gruppen utsatta EU/EES-
medborgare när man beräknar de lokala hjälpbehoven.  
 
Denna garanti och verksamhet ska föregås av en utredning som ska 
belysa hur kommunen ur ett jämställds- och mångfaldsperspektiv kan 
fånga upp personer med hemlöshetsproblematik från hela samhället, 
verksamheten bör anpassas därefter.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag 
till beslut om att anse motionen besvarad. Vidare önskar han lämna 
en protokollsanteckning. 
 
Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande och 
protokollsanteckning. 
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Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut om att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag om att anse motionen besvarad och 
dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag om att bifalla motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L) och Alicja Kapicas 
(M) protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
”Liberalerna och moderaterna anser att intentionen måste vara att 
när ekonomin tillåter det kunna tillgodose ”tak över huvudet 
garanti” för Sundsvalls mest utsatta.” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-11-19 - § 80 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00811-5  
• Protokollsutdrag socialnämnden § 86 2019-05-23 
• Socialtjänstens skrivelse 2019-05-13 
• Slutrapport Make sense - Social inkludering och egenmakt för 

utsatta EU-medborgare i norra Sverige 2016/00024 
• Motion (KD) angående tak-över-huvudet-garanti för hemlösa, 

inlämnad 2018-10-29 
 

_ _ _ _ 
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§ 293  Motion (KD) angående utredning om barns 
psykosociala behov 
 (KS-2018-00999-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin (KD) har för Kristdemokraternas räkning lämnat 
in en motion till kommunfullmäktige, där hon föreslår att 
kommunstyrelsekontoret tar fram en utredning kring barns 
psykosociala behov, med förslag på åtgärder för att främja goda 
livsvillkor för barn mellan 1-6 år. Det här ärendet är ett svar på 
motionen. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut om att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag om att anse motionen besvarad och 
dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag om att bifalla motionen. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-11-19 - § 83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00999-4  
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-03-27 § 76 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-01-23 
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• Motion (KD) angående utredning om barns psykosociala behov, 

inlämnad 2018-12-17 
 
_ _ _ _ 
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§ 294  Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående 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: 

• Service- och förvaltningsutskottet den 12 november 2019: 
 

 § 78 Västermalms skola, ombyggnation av väg 
och gång/cykelväg, arbetsmiljöåtgärder - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 79 Skönsmons skola om- och tillbyggnad - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 81 Upphandling av Tekniska konsulter (UH-
2018-688) 

 § 84 Redovisning av behov i Sundsvalls kommun 
av trafikförändring 

 
• Plan- och utvecklingsutskottet den 19 november 2019: 

 
 § 77 Statusrapport sociala investeringar 
 § 79 Remissvar angående förslag till en ny 

myndighet för romska frågor 
 

• Finans- och näringslivsutskottet den 19 november 2019: 
 

 § 74 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens 
ekonomiska situation 
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 § 75 Ekonomisk månadsrapport oktober 2019 
 § 76 Donationsmedelsrapport januari - augusti 

2019 
 § 77 Arbetssätt för tjänstemannaanalys 
 § 78 Utdelning av avkastning 2019 ur Stiftelsen 

Bertil Åströmssons fond 
 § 79 Åtgärder för en ekonomi i balans – 

projektplan 
 § 85 Utökning av låneram 2019 för Stadsbacken 

AB 
Yttranden: 

• KS-2019-00042 Samråd - DP Förtätning i Ljustadalen Härsta 
9_3 

• KS-2019-00912 Yttrande - Tidig dialog inför beslut om 
planändring för Credit 7 och Credit 8 med syfte att 
åstadkomma ett vård- och omsorgsboende 
 

Beslut om investeringar: 
• KS-2019-00719 Solede skola, verksamhetsanpassningar 
• KS-2019-00720  Solede skola, arbetsmiljöåtgärder 
• KS-2019-00736 Matfors servicehus, arbetsmiljöåtgärder 
• KS-2019-00737  Västermalms skola, 

verksamhetsanpassningar 
• KS-2019-00739 Ljustadalens skola, arbetsmiljöåtgärder 
• KS-2019-00772 Bataljonsvägen 3, arbetsmiljöåtgärder 
• KS-2019-00773 Växthusstigen 8-12, arbetsmiljöåtgärder 
• KS-2019-00787 Kyrkmons skola, arbetsmiljöåtgärder 

 
Personalärenden: 

• KS-2019-00133-9 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin 
 

Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut  

1 2019-11-07 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2019-11-01 

2 2019-11-07 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-01-01 
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Sammanträdesdatum 
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Övriga delegationsbeslut: 

• KS-2019-00910 Årlig uppföljning 2019, inklusive underlag 
för utbetalning av stadsmiljöavtal 

 
_ _ _ _ 
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§ 295  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll:  

 Mitthem AB 2019-11-04 
 MittSverige Vatten och Avfall AB 2019-10-31 
 Samordningsförbundet Sundsvall 2019-10-18 
 ServaNet AB 2019-04-26 
 ServaNet AB 2019-06-27 
 ServaNet AB 2019-08-16 
 Sundsvall Elnät AB 2019-09-17 
 Sundsvall Vatten AB 2019-11-01 
 

• Revisionsrapport 2019 – Granskning av rutiner för placering i 
familjehem och hem för vård och boende (HVB)  

• Revisionsskrivelse 2019-11-15 – Granskning av rutiner för 
placering i familjehem och hem för vård och boende (HVB)  

• Partiernas val av representanter till styrgrupp för partnerskap 
mellan Sundsvalls kommun och Makunduchi 

Det noteras till protokollet att även Anneli Rehnfors (C) 
är utsedd som representant till styrgruppen för 
partnerskap mellan Sundsvalls kommun och Makunduchi.  

 
_ _ _ _ 
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