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Tid Kl. 14.00–15.50 
Ajourneringar Kl. 14.55–15.00, 15.10–15.20 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande0F0F0F0F0F0F0F0 F

1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
João Pinheiro (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) X   
Jörgen Berglund (M) X   
Alicja Kapica (M) X   
Stefan Falk (FP) X   
Maria Algotsson (MP) - Angel Villaverde §§ 373–402 
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X   
Lisa Lööf (S) X   
Leif Nilsson (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Isabelle Mixter (V) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Elin Nilsson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Berivan Mohammed (FP) -   
Angel Villaverde (MP) X §§ 373–402  
Sören Ödmark (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   

 
                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande    
Stefan Söderlund kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Maud Viklander controller  
Beatrice Fredriksson kommunjurist  
Ulf Bergsten kommunjurist  
Ida Sundberg kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 374 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 374 

 
Protokollet omfattar §§ 373–402 

 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Stefan Falk 
Justerare 

 
 
 
Christofer Nilsson 
Sekreterare 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2015-11-16 2015-11-18 2015-11-19 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2015-12-09 2015-11-18 – 2015-12-09 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
Till justerare utses Stefan Falk med Liza-Maria Norlin som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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Dagordning 
Det noteras att ärende 24, ”Korttidsboende Igeltjärnsgården – 
attesträtt” utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§373  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2015-00005) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 
 
Bakgrund 
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges 
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella 
frågor. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om 
flyktingsituationen och de två delar som kommunen jobbar akut med 
– evakueringsboenden och ensamkommande flyktingbarn.  
 
_ _ _ _ 
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§374  Redovisning av socialnämndens konkreta 
handlingsplan 
(KS-2015-00070) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 
 
Ärendet 
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 
2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband 
med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills 
vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet 
och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens 
ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits. 
 
Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets 
sammanträde den 29 oktober 2013 till att redovisningen från 
socialnämndens ordförande enbart ska ske vid varje sammanträde 
med kommunstyrelsen. 
 
_ _ _ _ 
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§375  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2015-00017) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 
 
Överläggning 
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att 
informera om aktuella händelser inom politiken. 
 
Vid dagens sammanträde informerar kommunstyrelsens ordförande 
om att Trafikverket bjuds in till kommunstyrelsens nästa 
sammanträde för att bland annat svara på frågor kring 
Sundsvallsbron.  
 
Ordföranden informerar även om regionbildningsfrågan, där 
regeringen initierat en regionreform och utsett nationella samordnare, 
som representanter från länets kommuner kommer att träffa. 
 
_ _ _ _ 
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§376  Val av representant till styrelsen för Biofuel 
Region 
(KS-2014-00692-6) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse ordföranden i infrastruktur- och serviceutskottet, Hans 
Forsberg, till Sundsvalls kommuns representant i styrelsen för 
Biofuel Region. 
 
Ärendet 
Sundsvalls kommun har i kommunstyrelsen beslutat, 2015-04-13 § 
219, att kvarstå som medlem i BioFuel Region under mandatperioden 
2015–2018. Genom sitt medlemskap erhåller Sundsvalls kommun 
plats för en ordinarie ledamot i styrelsen för BioFuel Region. 
Ledamoten skall utses av kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-04-13 § 219 
 
_ _ _ _ 
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§377  Analysfas inför Mål och resursplan  
2017–2018 med plan för 2019–2020 
 (KS-2015-00781-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att analysunderlaget inför kommunfullmäktiges Mål och resursplan 
2017-2018 med plan för 2019-2020 ska tas fram i enlighet med 
förslaget, vilket innebär fokus på: 
 
- Integrationsfrågan 
- Kommunfullmäktiges prioriterade områden  
- Utmaningar för kommunens verksamheter, samt 
- Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar. 
-   

Ärendet 
I mars 2016 påbörjas partiernas arbete inför kommunfullmäktiges 
Mål och resursplan för 2017-2018 med plan för 2019-2020. Inför 
detta arbete ska ett analysunderlag tas fram för att belysa aktuella 
utmaningar och vägval. Underlaget föreslås denna gång fokusera på 
integrationsfrågan, samt kommunfullmäktiges tre prioriterade 
områden. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-03, § 215 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§378  Inköpsstrategi för Sundsvalls 
kommunkoncern 
 (KS-2015-00679-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommundirektören att ta fram en handlingsplan för att 

genomföra inköpstrategin och ansvara för att handlingsplanen 
genomförs i kommunkoncernen 

 
att beslut om handlingsplan tas av kommunstyrelsen, 
 
att uppdra åt koncernstaben att upprätthålla en löpande dialog med 
representanter för det lokala näringslivet och med fackliga 
organisationer 
 
att uppdra åt koncernstaben att se över delegationsordning och 
reglemente med anledning av kommunfullmäktiges beslut om 
inköpsstrategi  
 
att uppdra åt koncernstaben att se över behovet av upphandlings- och 
inköpsstödet samt återkomma med eventuella förslag på förändring 
rörande organisation, verksamhet och finansiering 

 
att godkänna återrapportering av kommunstyrelsens beslut 2014-09-
15 § 238 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att upphäva upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, 
fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28, § 128 
 
att justera Inköpsstrategin enligt koncernstabens förlag, med följande 
kompletteringar i Inköpsstrategin: 
 

1. Sista meningen i avsnitt 4.1.1 Heltid, som inleds med ”Kravet 
får inte…” tas bort. 

 
2. Rubriken på avsnitt 4.1.5 ”Kollektivavtalsenliga villkor”, 

ersätts med ny rubrik: ”Kollektivavtal”. Efterföljande mening 
med ”kollektivavtalsenliga villkor” ersätts med 
”kollektivavtal”. 
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3. Avsnitt 5.1 ”Krav på uppföljning och åtgärder”, stycke 4, 

ersätts med följande lydelse: 
 

”I alla upphandlingar där kommunkoncernen ställer krav 
utifrån 4.1 Främja socialt och etiskt hållbar utveckling 
och/eller 4.2 Främja ekologiskt hållbar utveckling, ska 
kommunkoncernen även ställa krav på att leverantör och 
dennes underleverantörer kan visa upp den dokumentation 
som krävs för en effektiv uppföljning. Det betyder att 
kommunkoncernen ska få omedelbar tillgång till 
dokumentation från leverantören, för att kunna genomföra 
nödvändiga kontroller. Kommunkoncernen kan överlåta 
ansvaret för kontroller till en extern utförare.” 

 
att fastställa inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för genomförandet av 
inköpsstrategin 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram och besluta om nyckeltal 
och indikatorer för att följa upp målsättningarna 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på 
finansiering. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har i sammanträde 2014-04-14 § 124 beslutat att 
revidera kommunens upphandlingspolicy. Bakgrunden till 
revideringen är främst ett antal beslut i kommunfullmäktige som 
krävde förändringar i upphandlingspolicyn. Då ärendet diskuterades i 
kommunstyrelsen, beslutade nämnden även att  

”… uppdra åt koncernstaben att utarbeta en helt ny 
upphandlingspolicy för att bland annat inarbeta miljö- och 
sociala krav och att arbetet ska ledas av en politiskt tillsatt 
styrgrupp.” 

 
Syftet med inköpsstrategin är även att beskriva vad som styr 
kommunkoncernens arbete med upphandlingar och inköp. 
Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott har varit 
styrgrupp för arbetet, och beställare är kommunstyrelsens ordförande. 
Under arbetet har koncernstaben genomfört samråd med 
verksamhetens beställare och användare, det lokala näringslivet samt 
fackliga organisationer, se underlag. Utkast till inköpsstrategi har 
skickats på remiss till nämnder och styrelser, se underlag. 
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Förslaget till inköpsstrategin utgår från kommunkoncernens hållbara 
tillväxtstrategi RIKARE, och innehåller sociala och etiska krav samt 
miljökrav. Den beskriver även principer för styrning, exempelvis det 
ansvar som olika nivåer inom kommunkoncernen har, samt krav på 
uppföljning och kontroll. 
 
Underlag till denna tjänsteskrivelse inklusive koncernstabens 
överväganden finns som bilaga till detta ärende. 
 
Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar i första hand att ärendet ska 
återremitteras och i andra hand avslag på ärendet. Vidare önskar hon 
få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (FP) instämmer i yrkandet och 
protokollsanteckningen. 
 
Peder Björk (S) yrkar på följande: 
 
”att ersätta första att-satsen i koncernstabens förslag med följande 
formuleringar: 
 
att uppdra åt kommundirektören att ta fram en handlingsplan för att 
genomföra inköpstrategin och ansvara för att handlingsplanen 
genomförs i kommunkoncernen. 
 
att beslut om handlingsplan tas av kommunstyrelsen. 
 
att bifalla att-satserna 2-6 i koncernstabens förslag 
 
att ersätta att-sats 7 i koncernstabens förslag med följande 
formulering: 
 
att justera Inköpsstrategin enligt koncernstabens förlag, med följande 
kompletteringar i Inköpsstrategin: 
 
Sista meningen i avsnitt 4.1.1 Heltid, som inleds med ”Kravet får 
inte…” tas bort. 
 
Rubriken på avsnitt 4.1.5 ”Kollektivavtalsenliga villkor”, ersätts med 
ny rubrik: ”Kollektivavtal”. Efterföljande mening med 
”kollektivavtalsenliga villkor” ersätts med ”kollektivavtal”. 
 
Avsnitt 5.1 ”Krav på uppföljning och åtgärder”, stycke 4, ersätts 
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med följande lydelse: 
 
”I alla upphandlingar där kommunkoncernen ställer krav utifrån 4.1 
Främja socialt och etiskt hållbar utveckling och/eller 4.2 Främja 
ekologiskt hållbar utveckling, ska kommunkoncernen även ställa krav 
på att leverantör och dennes underleverantörer kan visa upp den 
dokumentation som krävs för en effektiv uppföljning. Det betyder att 
kommunkoncernen ska få omedelbar tillgång till dokumentation från 
leverantören, för att kunna genomföra nödvändiga kontroller. 
Kommunkoncernen kan överlåta ansvaret för kontroller till en extern 
utförare.” 
 
att bifalla att-satserna 8-10 i koncernstabens förslag 
 
att ersätta att-satserna 11-13  i koncernstabens förslag med följande 
formulering: 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på 
finansiering.” 
 
Hans Forsberg (C) yrkar på följande: 
 
”att ersätta första att-satsen i koncernstabens förslag med följande 
formuleringar: 
 
att uppdra åt kommundirektören att ta fram en handlingsplan för att 
genomföra inköpstrategin och ansvara för att handlingsplanen 
genomförs i kommunkoncernen. 
 
att beslut om handlingsplan tas av kommunstyrelsen. 
 
att bifalla att-satserna 2-6 i koncernstabens förslag 
 
att ersätta att-sats 7 i koncernstabens förslag med följande 
formulering: 
 
att justera Inköpsstrategin enligt koncernstabens förlag, med följande 
kompletteringar i Inköpsstrategin: 
 
Sista meningen i avsnitt 4.1.1 Heltid, som inleds med ”Kravet får 
inte…” tas bort. 
 
Avsnitt 5.1 ”Krav på uppföljning och åtgärder”, stycke 4, ersätts 
med följande lydelse: 
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”I alla upphandlingar där kommunkoncernen ställer krav utifrån 4.1 
Främja socialt och etiskt hållbar utveckling och/eller 4.2 Främja 
ekologiskt hållbar utveckling, ska kommunkoncernen även ställa krav 
på att leverantör och dennes underleverantörer kan visa upp den 
dokumentation som krävs för en effektiv uppföljning. Det betyder att 
kommunkoncernen ska få omedelbar tillgång till dokumentation från 
leverantören, för att kunna genomföra nödvändiga kontroller. 
Kommunkoncernen kan överlåta ansvaret för kontroller till en extern 
utförare.” 
 
att bifalla att-satserna 8-10 i koncernstabens förslag 
 
att ersätta att-satserna 11-13 i koncernstabens förslag med följande 
formulering: 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på 
finansiering.” 
 
Jörgen Berglund (M) begär ajournering. 
 
När sammanträdet återupptas återtar Liza-Maria Norlin (KD) sitt 
ursprungliga yrkande och yrkar istället på att ärendet ska 
återremitteras i första hand och i andra hand bifall till Hans Forsbergs 
(C) förslag till beslut. 
 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (FP), Angel Villaverde (MP) och 
Martin Klausen (SD) instämmer i Liza-Marias yrkande. 
 
Christiane Rüdiger (V) yrkar bifall till Peder Björks (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels sitt 
eget och Christiane Rüdigers (V) yrkande, dels Hans Forsbergs (C) 
yrkande och dels Liza-Maria Norlin (KD) med fleras 
återremissyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och frågar 
först kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels sitt eget och Christiane Rüdigers (V) förslag till beslut och dels 
Hans Forsbergs (C) förslag till beslut. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget och 
Christiane Rüdigers (V) förslag till beslut. 
 
Votering begärs och verkställs med följande propositionsordning: 
Den som röstar för Peder Björks (S) förslag röstar JA och den som 
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röstar för Hans Forsberg (C) med fleras förslag röstar NEJ. 
Voteringen resulterar i 7 JA-röster och 7 NEJ-röster. Ordföranden 
konstaterar därmed att kommunstyrelsen har beslutat enligt sitt eget 
och Christiane Rüdigers (V) förslag. 
 
Reservation 
Hans Forsberg (C), Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan 
Falk (FP), Liza-Maria Norlin (KD), Angel Villaverde (MP) och 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Protokollsanteckning från KD och M: Förslaget till ny 
inköpsstrategi behöver återremitteras för att återuppta dialog med 
näringslivsföreträdare. Det är viktigt att kommunens inköpsstrategi 
främjar ett positivt näringslivsklimat i Sundsvall. Det nuvarande 
förslaget försvårar inte minst för de mindre företagen att lägga 
anbud vilket är allvarligt eftersom det är där 4/5 jobb skapas och 
mycket av innovation främjas” 
 
Deltagande i beslut 
Linnea Kjellman (C) meddelar att hon inte deltar i dagens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 125 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag på inköpsstrategi  
• Underlag till tjänsteskrivelse 
• Sammanställning av remissvar från nämnder och styrelser 
• Föregående upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-23 § 144 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 86 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• NAVI protokoll 2015-09-16 § 56 
• FAVI:s skrivelse 
• Miljönämndens protokoll 2015-09-09 §48 samt 

förvaltningsskrivelse 
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• MittSverige Vatten AB:s yttrande 
• Samråd med fackliga organisationer 
• Samråd med kommunkoncernens verksamheter 
• Samråd med det lokala näringslivet 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09 § 209 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 128 
 
_ _ _ _ 
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§379  Samhällsbetalda resor - fördjupad förstudie 
persontransporter 
 (KS-2012-00404-24) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 § 155 att 
uppdra till socialnämnden att genomföra upphandling av de 
persontransporter inom SoL och LSS som i den fördjupade studien 
har bedömts vara lämpade för konkurrensutsättning, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 § 155 att efter 
ett år med konkurrensutsatta persontransporter genomföra en 
utvärdering av dessa och återkomma med en redovisning av 
utvärderingen till kommunstyrelsen, 
 
att upphäva komunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 § 155 att uppdra 
till socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden att i samråd 
genomföra en avveckling av de persontransporter som avses i att-
satsen ovan och som nu utförs av stadsbyggnadsnämnden,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder 
upprätta en tydlig ansvars- och rollfördelning kring de 
samhällsbetalda persontransporterna, samt 
 
att den behovsbeskrivning av samhällsbetalda resor som 
socialnämnden har tagit fram ska utgöra underlag i arbetet med en 
tydlig ansvars- och rollfördelning kring de samhällsbetalda 
persontransporterna. 
 
Ärendet 
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 § 155 
Samhällsbetalda resor – fördjupad studie persontransporter. 
 
Överläggning 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
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infrastruktur- och serviceutskottets förslag med bifall från Hans 
Forsberg (C) och dels koncernstabens förslag med bifall från Jörgen 
Berglund (M) med flera. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag. 
 
Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (FP) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och därmed inte deltar i dagens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 137 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadskontorets uppskattning samhällsbetalda resor - 

aveckling 
• Socialnämndens protokoll 2014-10-22 § 183 
• Socialnämndens skrivelse 2014-10-02 
• Rapport behovsbild persontransporter 2014-10-01 
 
_ _ _ _ 
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§380  Återrapportering av MRP-uppdrag LED 19, 
2012 - Stopp för osund kommunal konkurrens 
(KS-2014-00282-14) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna återredovisningen av MRP-uppdrag LED 19, 2012 – 
Stopp för osund kommunal konkurrens, samt 
 
att utifrån sitt nämndsansvar uppmana service och teknik att 
fortlöpande bevaka sina verksamheters kompetensenlighet inklusive 
konkurrensrättsliga ställning  
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att uppmana kommunens samtliga nämnder och bolag att fortlöpande 
bevaka sina verksamheters kompetensenlighet inklusive 
konkurrensrättsliga ställning, samt  
 
att förklara uppdraget avslutat. 
 
Ärendet 
Ärendet är en återrapportering av uppdraget ”Stopp för osund 
kommunal konkurrens”, som kommunfullmäktige beslutade att ge 
kommunstyrelsen i mål och resursplan (MRP) 2012 med plan för 
2013-2014.  
 
Överläggning: 
Stefan Falk (FP) önskar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (FP) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
det är finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen får lämnas. 
 
Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protkollsanteckning: 
 
”Vi menar att denna återrapportering bör anstå till dess 
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inköpsstrategin har behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. 
Däremot har vi inget eget yrkande då återrapporteringen görs i 
enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
Denna protokollsanteckning gäller alla de övriga 
återrapporteringsärenden vid dagen sammanträde som har bäring 
på inköpsstrategin.” 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-10-20, § 208 
• Koncernstabens skrivelse 
• Koncernstabens PM, 2015-09-16 
• Service och tekniks yttrande, 2014-04-30 
• Socialnämndens protokoll, 2014-04-23 § 70 
• Socialnämndens skrivelse, 2014-03-27 

o Bilaga – Inventering av säljverksamhet, 2014-03-27 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-29 § 57 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2014-02-14 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2014-04-29 § 31 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse, 2014-02-13 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-04-23 § 64 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-03-24 
• Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 2014-04-16 
• Miljönämndens protokoll, 2014-03-12 § 26 
• Miljökontorets skrivelse, 2014-02-24 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-02-11 
• Koncernstabens remissutskick – Inventering av kommunens 

säljverksamheter, 2013-12-19 
o Bilaga till remissutskick, 2013-12-19 

 
_ _ _ _ 
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§381  Slutredovisning, SAM 4, 2013 - tillgängligare 
och bättre kollektivtrafik 
(KS-2015-00644-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

 att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM 2013:4 – 
tillgängligare och bättre kollektivtrafik 

 
 att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige 
 

Ärendet 
Koncernstaben föreslår att MRP uppdraget SAM 2013:4 – 
tillgängligare och bättre kollektivtrafik avslutas då uppdragets 
innehåll även ingår i uppdraget SAM 2015:4 – bättre och 
tillgängligare kollektivtrafik. 
 
Överläggning 
Stefan Falk (FP) önskar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (FP) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
det är infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen får lämnas. 
 
Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protkollsanteckning: 
 
”Vi menar att denna återrapportering bör anstå till dess 
inköpsstrategin har behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. 
Däremot har vi inget eget yrkande då återrapporteringen görs i 
enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
Denna protokollsanteckning gäller alla de övriga 
återrapporteringsärenden vid dagen sammanträde som har bäring 
på inköpsstrategin.” 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 133 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§382  Slutredovisning av MRP-uppdrag KS 12, 
2008 - Förändra upphandlingspolicyn så att krav 
på fackliga avtal och mänskliga rättigheter ställs 
på varor och entreprenörer, samt att rättigheter 
som meddelarfrihet följer med i kommunens 
entreprenader  
(KS-2015-00680-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag KS 12, 2008 
Förändra upphandlingspolicyn, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslag på en reviderad 
inköpsstrategi 
 
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige 
 
Ärendet 
Ärendet avser slutrapportering av MRP-uppdrag KS 12, 2008 
Förändra upphandlingspolicyn. Delar av uppdraget har genomförts i 
och med att särskilda krav ställs i kommunens uppförandekod som 
leverantörer till kommunen ska följa. Övriga delar av uppdraget 
anses uppfyllda när kommunfullmäktige beslutar om förslaget på 
inköpsstrategi. 
 
Överläggning 
Stefan Falk (FP) önskar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (FP) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
det är infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen får lämnas. 
 
Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protkollsanteckning: 
 
”Vi menar att denna återrapportering bör anstå till dess 
inköpsstrategin har behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. 
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Däremot har vi inget eget yrkande då återrapporteringen görs i 
enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
Denna protokollsanteckning gäller alla de övriga 
återrapporteringsärenden vid dagen sammanträde som har bäring 
på inköpsstrategin.” 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 127 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§383  Slutredovisning av MRP-uppdrag LED 5, 
2013 - Lika rättigheter i all skattefinansierad 
verksamhet 
(KS-2015-00681-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED 2013:5 Lika 
rättigheter i all skattefinansierad verksamhet, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslag på en reviderad 
inköpsstrategi 
 
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige 
 
Ärendet 
Ärendet avser slutrapportering av MRP-uppdrag LED 2013:5 Lika 
rättigheter i all skattefinansierad verksamhet. Tidigare 
återrapportering av uppdraget återremitterades av 
kommunfullmäktige 2014-03-31 § 61. Uppdraget anses nu avslutat 
med hänvisning till  

- Konkurrensverkets rapport 2015:2 ”Kollektivavtal och 
kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling”,  

- delbetänkandet SOU 2014:51 Nya regler om upphandling 
som lett fram till en nyligen inlämnad lagrådsremiss,  

- delbetänkandet SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt 
kollektivavtal 

- formuleringar i koncernstabens utredning 2013-09-12 kring 
rätt till heltid, samt  

- att kommunfullmäktige fattar beslut om reviderad 
inköpsstrategi.  

 
Överläggning 
Stefan Falk (FP) önskar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (FP) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
det är infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protkollsanteckning: 
 
”Vi menar att denna återrapportering bör anstå till dess 
inköpsstrategin har behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. 
Däremot har vi inget eget yrkande då återrapporteringen görs i 
enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
Denna protokollsanteckning gäller alla de övriga 
återrapporteringsärenden vid dagen sammanträde som har bäring 
på inköpsstrategin.” 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 128 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§384  Slutredovisning av MRP-uppdrag VHT 5, 
2013 - Förbättrade upphandlingar  
 (KS-2015-00682-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag VHT 2013:5 
Förbättrade upphandlingar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslag på en reviderad 
inköpsstrategi 
 
Ärendet 
Ärendet avser slutrapportering av MRP-uppdrag VHT 2013:5 
Förbättrade upphandlingar. Uppdraget omfattar en effektivisering av 
kommunens kostnader för upphandling, samt en besparing på 
kommunens nämnder motsvarande 10 mnkr under 2014. Uppdraget 
är genomfört. 
 
Överläggning 
Stefan Falk (FP) önskar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (FP) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
det är infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen får lämnas. 
 
Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protkollsanteckning: 
 
”Vi menar att denna återrapportering bör anstå till dess 
inköpsstrategin har behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. 
Däremot har vi inget eget yrkande då återrapporteringen görs i 
enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
Denna protokollsanteckning gäller alla de övriga 
återrapporteringsärenden vid dagen sammanträde som har bäring 
på inköpsstrategin.” 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 129 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§385  Slutredovisning av MRP-uppdrag LED A, 
2015 - Lika rättigheter i skattefinansierad 
verksamhet 
 (KS-2015-00683-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED 2015:A Lika 
rättigheter i skattefinansierad verksamhet, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslag på en reviderad 
inköpsstrategi, samt att kommunstyrelsen godkänt slutredovisningen 
av MRP-uppdrag LED 2013:5 Lika rättigheter i all skattefinansierad 
verksamhet, och KS 12 2008 Förändra upphandlingspolicyn. 
 
Ärendet 
Ärendet avser slutrapportering av MRP-uppdrag LED 2015:A Lika 
rättigheter i skattefinansierad verksamhet. Uppdraget innehåller i sin 
helhet delar som finns i tidigare MRP-uppdrag. Uppdraget anses nu 
avslutat under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna slutrapporteringen av MRP-uppdrag LED 2013:5 Lika 
rättigheter i all skattefinansierad verksamhet, och KS 12 2008 
Förändra upphandlingspolicyn.  
 
Överläggning 
Stefan Falk (FP) önskar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (FP) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
det är infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen får lämnas. 
 
Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protkollsanteckning: 
 
”Vi menar att denna återrapportering bör anstå till dess 
inköpsstrategin har behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. 
Däremot har vi inget eget yrkande då återrapporteringen görs i 
enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
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Denna protokollsanteckning gäller alla de övriga 
återrapporteringsärenden vid dagen sammanträde som har bäring 
på inköpsstrategin.” 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 130 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§386  Slutredovisning av MRP-uppdrag N&A L, 
2015 - Sociala krav vid upphandling för fler jobb 
 (KS-2015-00684-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag N&A 2015:L 
Sociala krav vid upphandling – för fler jobb, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslag på en reviderad 
inköpsstrategi. 
 
Ärendet 
Ärendet avser slutrapportering av MRP-uppdrag N&A 2015:L 
Sociala krav vid upphandling – för fler jobb. I förslag till 
inköpsstrategi finns ett sysselsättningskrav med. Exempel på krav 
som kan ställas är sommarjobb och praktikplatser. Ungdomar och 
långtidsarbetslösa ska prioriteras.  
 
Koncernstaben anser att uppdraget kan avslutas i sin helhet, under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en ny 
inköpsstrategi. 
 
Överläggning 
Stefan Falk (FP) önskar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (FP) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
det är infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen får lämnas. 
 
Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protkollsanteckning: 
 
”Vi menar att denna återrapportering bör anstå till dess 
inköpsstrategin har behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. 
Däremot har vi inget eget yrkande då återrapporteringen görs i 
enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
Denna protokollsanteckning gäller alla de övriga 
återrapporteringsärenden vid dagen sammanträde som har bäring 
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på inköpsstrategin.” 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 131 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§387  Slutredovisning av MRP-uppdrag VHT B, 
2015 - Bättre upphandling 
(KS-2015-00685-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED 2015:B Bättre 
upphandling, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslag på en reviderad inköpsstrategi 
 
Ärendet 
Ärendet avser slutrapportering av MRP-uppdrag LED 2015:B Bättre 
upphandling. Uppdraget består av två delar. Den första delen av 
uppdraget anses avslutat under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa Sundsvalls kommuns inköpsstrategi. Den andra 
delen av uppdraget anser koncernstaben vara avslutad med 
hänvisning till motion (C) om strategisk upphandling, överlämnad för 
beredning av kommunfullmäktige 2014-03-31 § 39. 
 
Överläggning 
Stefan Falk (FP) önskar att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (FP) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och 
det är infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att 
protokollsanteckningen får lämnas. 
 
Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protkollsanteckning: 
 
”Vi menar att denna återrapportering bör anstå till dess 
inköpsstrategin har behandlats och beslutats i kommunfullmäktige. 
Däremot har vi inget eget yrkande då återrapporteringen görs i 
enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
Denna protokollsanteckning gäller alla de övriga 
återrapporteringsärenden vid dagen sammanträde som har bäring 
på inköpsstrategin.” 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 132 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§388  Länsstyrelsens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering – Sundsvalls kommuns 
yttrande 
(KS-2015-00492-12) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för egen del godkänna de förslag till aktiviteter som 
koncernstaben framfört att den och service och teknik kan delta i,  
 
att anta koncernstabens skrivelse med bilaga daterad 2015-10-15 
som Sundsvalls kommuns remissvar, med kompletteringar gjorda vid 
dagens sammanträde, samt  
 
att översända svaret till Länsstyrelsen i Västernorrland. 
Ärendet 
Länsstyrelsen i Västernorrland har tagit fram en handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. Planen har därefter skickats ut på remiss. 
Ärendet är ett förslag till remissvar från Sundsvalls kommun. 
 
Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag samt på följande tillägg i dokumentet ”Bilaga 2 – 
Aktivitetslista för Sundsvalls kommun” på sidan 3: 
”En jämn fördelning av föräldraskap och föräldraledighet – 
Informera arbetsgivare om fördelar med delad föräldraledighet” 
 
Martin Klausen (SD) yrkar på följande: 
 
att rubriken 8 mål för mäns våld mot kvinnor i remissunderlaget 
ändras till 8 våld i nära relationer  
 
att handlingsplanen gällande obetalt hem- och omsorgsarbete ändras 
så att det är upp till familjen själva att avgöra och fördela ansvaret i 
hemmet 
 
att handlingsplanen gällande makt och inflytande ändras så att 
tillsättning av tjänster skall bygga på kompetens och inte 
könstillhörighet 
 
att koncernstabens skrivelse med ovan föreslagna ändringar bli 
Sundsvalls kommuns remissvar, samt  
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att sända yttrandet till länsstyrelsen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till Bodil Hanssons (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) bifallsyrkande med tillägg, med bifall från Hans 
Forsberg (C) och dels Martin Klausens (SD) yrkande. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Bodil Hanssons (S) förslag. 
 
Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-11-03, § 60 
• Koncernstabens skrivelse 
• Aktivitetslista för Sundsvalls kommun 
• Sundsvalls kommuns remissvar "Handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering" 
• Socialnämndens protokoll, 2015-09-23 § 161 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2015-09-16 § 57 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse 
o Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations handlingsplan 
• Miljönämndens protokoll, 2015-09-09 § 43 
• Miljönämnden skrivelse 

o Miljönämndens handlingsplan 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-09-23 § 115 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 

o Stadsbyggnadsnämndens handlingsplan 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-09-23 § 145 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-09-16 § 96 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Yttrande från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
• Länsstyrelsen Västernorrlands ”Remiss avseende handlingsplan 

för jämställdhetsintegrering”, 2015-05-25 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-16 38 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
• Länsstyrelsen Västernorrlands förslag till handlingsplan ” 

”Jämställdhetsintegrering 
• Länsstyrelsen Västernorrlands ”Strategi för 

jämställdhetsintegrering 2014–2016” 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2015-11-16 39 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§389  Reglemente för personalnämnden samt 
revidering av kommunstyrelsens reglemente 
(KS-2015-00673-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att anta bifogat reglemente för personalnämnden, 

 
att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens regemente, 
 
att föreslagen budget för 2016 hänskjuts till kompletteringsbudgeten 
för 2016 

 
att personalnämndens budget från och med 2017 inarbetas i 
planeringsförutsättningarna 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015 att inrätta en 
personalnämnd och att samtidigt ge koncernstaben uppdragen; att 
återkomma med förslag till reglemente och delegationsordning för 
nämnden, att återkomma med förslag till budget för 
personalnämnden samt att föreslå de behövliga ändringar av 
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning som blir 
följden av personalnämndens bildande.  
 
Denna tjänsteskrivelse kommer att behandla personalnämndens 
reglemente, ändringar i kommunstyrelsens reglemente samt förslag 
till budget för personalnämnden. 
 
I ett kommande ärende, KS-2015-00674, kommer ett förslag till en 
delegationsordning att presenteras. Denna delegationsordning 
kommer då att ha sin utgångspunkt i det fastställda reglementet samt 
de delegationer som idag finns från kommunstyrelsen.  
 
Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet i vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därmed inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 134 
• Koncernstabens skrivelse 
• Reglemente för personalnämnden 
• Reglemente för kommunstyrelsen, reviderat 
 
_ _ _ _ 
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§390  Ändring i ägardirektivet för Stadsbacken AB 
gällande soliditet 
 (KS-2015-00718-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i ägardirektivet för Stadsbackenkoncernen ändra soliditetskravet 
från nuvarande 3–7 procent till 8–12 procent, samt 
 
att uppdra åt Stadsbacken AB att i samband med den årliga MRP-
processen besluta om direktiv för soliditeten i respektive dotterbolag. 
 
Ärendet 
Styrelsen för Stadsbacken AB har föreslagit att soliditetskravet för 
Stadsbackenkoncernen ska ändras.  
 
Överläggning 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (FP), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till första att-satsen och avslag på 
andra att-satsen i koncernstabens förslag. 
 
Bodil Hansson (S) och Hans Forsberg (C) yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) och Hans Forsbergs (C) förslag om bifall till finans- 
och näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglund (M) med 
fleras yrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (FP) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-03, § 216 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-08-21 § 123 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-07-30 
 
_ _ _ _ 
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§391  Delegationsbeslut avseende utökat 
delägarskap i ServaNet AB 
 (KS-2015-00654-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå Stadsbacken AB:s förslag till delegationsbeslut.  
 
Ärendet 
Stadsbacken AB har beslutat att till Sundsvall Elnät AB delegera 
beslutanderätten om utökat ägande i bolaget ServaNet AB.  
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-10-20, § 210 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-04-22 § 46 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2015-04-14 
 
_ _ _ _ 
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§392  Utökning med avfallssamverkan till befintlig 
va-samverkan mellan Sundsvalls, Timrå och 
Nordanstigs kommuner, samt organisatorisk 
placering av Reko Sundsvall AB inom 
Stadsbackenkoncernen 
 (KS-2015-00748-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna det av Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB 
framlagda förslaget om utökning med avfallssamverkan till befintlig 
VA-samverkan mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig i enlighet 
med MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att uppmana Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB att vidta på 
Sundsvalls kommun ankommande åtgärder för genomförande av 
utökning med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan i 
enlighet med MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att godkänna att Sundsvall Energi AB överlåter samtliga aktier i 
Reko Sundsvall AB till Stadsbacken AB till marknadsvärdet av 
desamma, vilket i förevarande fall motsvarar aktiernas nominella 
värden, 

 
att godkänna att Sundsvall Vatten AB överlåter 200 aktier i 
MittSverige Vatten AB till Reko Sundsvall AB mot en köpeskilling 
som svarar mot aktiernas nominella värden, 

 
att godkänna förslag till ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB 
enligt bilaga 1 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att lämna över vården av den renhållningsskyldighet som enligt 
miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2011:927) och övriga 
tillämpliga lagar och förordningar åvilar Sundsvalls kommun till 
Reko Sundsvall AB. I överlämnandet ingår inte angelägenheter som 
innefattar myndighetsutövning, 
 
att godkänna förslag till ny bolagsordning för Reko Sundsvall AB 
enligt bilaga 2 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att beslut enligt att-sats 6 och 7 innebär att avtal mellan Sundsvalls 
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kommun och Reko Sundsvall AB daterat 2013-04-09 sägs upp, se 
bilaga 5 till MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Vatten AB, 
Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB 
träffar aktieägaravtal i överensstämmelse med bilaga 3 till 
MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, givet att i denna skrivelse 
angivna korrigeringar genomförs, 

 
att godkänna förslag till uppdrags- och samarbetsavtal mellan 
MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall AB enligt bilaga 4 till 
MittSverige Vatten AB:s PM 2015-08-21, 

 
att uppdra åt Stadsbacken AB att i övrigt träffa de avtal och vidta de 
åtgärder som erfordras vid överförande av avfallsverksamheten Reko 
Sundsvall AB från Sundsvall Energi AB till Stadsbacken AB, 

 
att uppdra till MittSverige Vatten AB att utreda och återkomma med 
förslag till fusion av Sundsvall Vatten AB och Reko Sundsvall AB 
innan utgången av innevarande mandatperiod, 

 
att avfallsverksamhetsdrivande personal inom Reko Sundsvall AB 
bereds tillfälle att övergå till anställning i MittSverige Vatten AB, 

 
att beslut enligt att-satserna 1–14 är giltiga endast under förutsättning 
att fullmäktige i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner fattar 
beslut i huvudsaklig överenstämmelse med förslag i MittSverige 
Vatten AB:s PM 2015-08-21, s. 9–10, om utökning med 
avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan i berörda kommuner 
samt, 

 
att redovisat överskott i kommunens balansräkning per 2015-12-31 
från renhållningstaxan för hushållsavfall överförs till Reko Sundsvall 
AB när väl bokslutet för 2015 är klart.  
 
Ärendet 
MittSverige Vatten AB är Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs 
kommuners gemensamma bolag för drift och administration av 
vatten- och avloppsverksamhet (VA).  
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I detta ärende föreslås att de tre kommunernas VA-samarbete ska 
utökas till att även omfatta avfallsverksamhet. Syftet är att uppnå 
bättre resursutnyttjande och att anpassa verksamheten till teknisk och 
ekonomisk utveckling. I förslaget ingår också en organisatorisk flytt 
av Reko Sundsvall AB inom Stadsbackenkoncernen. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-03, § 214 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-09-25 § 136 
• Stadsbacken AB:s skrivelse 
• MittSverige Vatten AB:s protokoll, 2015-05-22 § 23 
• MittSverige Vatten AB:s skrivelse 

o Bilaga 1 – Förslag till bolagsordning för Mittsverige Vatten 
AB 

o Bilaga 2 – Förslag till bolagsordning för Reko Sundsvall AB 
o Bilaga 3 – Förslag till aktieägaravtal mellan Sundsvall Vatten 

AB, Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig 
Vatten AB 

o Bilaga 4 – Förslag till uppdrags- och samarbetsavtal mellan 
MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall AB 

o Bilaga 5 – Avtal mellan Sundsvalls kommun och Reko 
Sundsvall AB, 2013-04-09 

 
_ _ _ _ 
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§393  Renhållningstaxa för hushållsavfall 2016 
 (KS-2015-00715-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla 
från 2016-01-01, enligt Reko Sundsvall AB:s förslag, daterat 2015-
09-18. 
 
Ärendet 
Reko Sundsvall AB har utarbetat förslag till taxa för hushållsavfall 
för 2016. Taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för 
hushållsavfall. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 126 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall för 

2016 
 
_ _ _ _ 
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§394  Särskilda boenden - omdisponering av 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter 
(KS-2015-00842-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ändra kommunfullmäktiges tidigare beslut 2015-09-28, § 265, om 
ett anslag på 30 mnkr för ombyggnation av Igeltjärnsgården, till att 
18 av dessa 30 mnkr ska användas för om- och nybyggnation av 
särskilda boenden vid Norra Kajen, Heffnersgården och Granlunda, 
samt  

 
att 8,5 mnkr för ny- och ombyggnation av särskilt boende arbetas in i 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter i MRP 2017–2018 
med plan för 2019–2020. 
 
Ärendet 
Ärendet handlar om att omdisponera medel i investeringsbudgeten 
för förvaltningsfastigheter samt att inarbeta medel i 
investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter i MRP 2017–2018 
med plan för 2019–2020, för att hantera kostnadsökningar i 
byggnationer för särskilt boende vid Norra Kajen, Heffnersgården 
och Granlunda. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-09-28, 265 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-06-17, § 162 
 
_ _ _ _ 
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§395  Nytt gruppboende - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2015-00721-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till projektledare Anna 
Rydén. 
 
Ärendet 
Ärendet handlar om ställningstagande i frågan om att tilldela 
investeringsmedel från budgeten för förvaltningsfastigheter i syfte att 
utföra socialförvaltningens beställning om nybyggnad av en 
gruppbostad. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, §  136 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2015-08-26 §139 
 
_ _ _ _ 
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§396  Korttidsboende Igeltjärnsgården - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
(KS-2015-00702-1) 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§397  Handlingsplan för energi och klimat – 
Sundsvalls kommuns remissvar 
 (KS-2015-00636-2) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna Länsstyrelsens remiss avseende handlingsplan för energi 
och klimat 2015–2017 utan synpunkter, samt 
 
att översända Sundsvalls kommuns yttrande till Länsstyrelsen 
Västernorrland. 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen Västernorrland arbetar med att ta fram handlingsplaner 
för ett antal områden inom den regionala utvecklingsstrategin - RUS. 
Handlingsplanerna ska tydliggöra vilka områden och aktiviteter som 
ska prioriteras under de kommande åren för att bidra till 
måluppfyllelse av RUS:en. Ett utkast till handlingsplan för energi och 
klimat har sammanställts och Länsstyrelsen önskar nu få in 
synpunkter senast 16 oktober 2015. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-09-15, § 123 
• Koncernstabens skrivelse 
• Länsstyrelsens remiss avseende "Handlingsplan för energi och 

klimat 2015-2017", 2015-08-26 
• Förslag till "Handlingsplan energi och klimat" 
 
_ _ _ _ 
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§398  Motion (KD) om förebyggande arbete mot 
droger 
 (KS-2014-00887-7) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion där motionärerna yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar att en kartläggning av 
förvaltningarnas förebyggande och stödjande arbete mot narkotika 
ska göras. Motionärerna föreslår även att en lokal överenskommelse 
mellan kommunen och idéburen sektor initieras. 
 
Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (FP), Jörgen Berglund (M) och 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag med bifall från Hans 
Forsberg (C) och dels Liza-Maria Norlin (KD) med fleras 
bifallsyrkande till motionen. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag. 
 
Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (FP) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-10-20, § 139 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2015-05-20 § 91 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-05-13 § 60 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-20 § 109 
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• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16 § 196 
• Koncernstabens skrivelse 
• NAVI protokoll 2015-09-16 § 59 
• FAVI:s skrivelse 
• Motion (KD) om förebyggande arbete mot droger, daterad 2014-

11-24 
 
_ _ _ _ 
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§399  Motion (SD) om asfalterad väg till 
Sättnabanan 
 (KS-2015-00350-5) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna i Sundsvall har i en motion föreslagit att 
Sundsvalls kommun ska bekosta asfaltering av vägen till Sundsvalls 
Raceway (f.d. flygfältet i Sättna). 
 
Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar avslag på motionen. 
 
Ordföranden konsterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) avslagsyrkande och dels Martin Klausens (SD) 
bifallsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-11-03, § 64 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-08-26 § 110 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 
• Motion (SD) om asfalterad väg till Sättnabanan 
 
_ _ _ _ 
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§400  Motion (MP) om att begränsa 
förtroendevaldas rätt till ersättning för bilresor 
(KS-2015-00421-3) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Miljöpartiet (MP) har lämnat in en motion om att begränsa de 
förtroendevaldas rätt till ersättning för bilresor. 
 
Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels finans- och 
näringslivsutskottets förslag att avslå motionen och dels Angel 
Villaverdes (MP) återremissyrkande. Han ställer förslagen mot 
varandra och frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag 
eller om det ska återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut 
och det är finans- och näringslivsutskottets förslag att avslå 
motionen. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 
 
Reservation 
Angel Villaverde (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-11-03, § 217 
• Koncernstabens skrivelse 
• Arvodeskommitténs protokoll, 2015-09-11 § 13 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-04-27 § 194 
• Motion (MP) om att begränsa förtroendevaldas rätt till ersättning 

för bilresor, daterad 2015-04-27 
 
_ _ _ _ 
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§401  Delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Delegationsbeslut 
 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 20 oktober 2015 §§ 
205–207, 209, 211, den 3 november 2015 §§ 213  

o Plan- och utvecklingsutskottet den 3 november 2015 §§ 
61–63, 65  

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 20 oktober 2015 § 
138  

 
• Delegationsbeslut om etablering av moduler för ensamkommande 

flyktingbarn, 2015-10-23 (KS-2015-00800)  
 

 
• Delegationsbeslut om StädService nya tvättstuga – 

verksamhetsanpassning och komplettering med maskiner, 2015-
09-29 (KS-2015-00740)  

 
 
• Delegationsbeslut – personalfrågor (KS-2015-00013)  

o Anmälan av anställningsbeslut hos service och teknik 
under perioden 2015-01-01–2015-09-30  
o Anmälan av anställningsbeslut hos service och teknik 
under perioden 2015-05-01–2015-10-14 

 
_ _ _ _ 
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§402  För kännedom 
  
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 
Ärenden 
 
• Delegationsbeslut från socialnämnden om ”Etablering av moduler 

för ensamkommande flyktingbarn”, 2015-10-23  
 
• Beslut om tillstånd till kameraövervakning (KS-2015-00595)  
 
• Kommunrevisionens bedömning av delårsrapport 2015 (REV-

2015-00050)  
 
• Kommunrevisionens granskningsrapport av delårsrapport 2015 

(KS-2015-00700)  
 
• Styrelseprotokoll:  

o MittSverige Vatten AB, 2015-09-24 §§ 32–38  
o Sundsvall Vatten AB, 2015-09-24 §§ 35–40  
o Midlanda Fastigheter AB 2015-09-11 §§ 1–13  
 
o Elnät AB 2015-02-17 §§ 1–9  
o Elnät AB 2015-03-19 §§ 1–2  
o Elnät AB 2015-04-10 §§ 1–2  
o Elnät AB 2015-05-19 §§ 1–3  
o Elnät AB 2015-06-23 §§ 1–9  
o Elnät AB 2015-08-18 §§ 1–5  
o Elnät AB 2015-10-01 §§ 1–2  
o Elnät AB årsstämma 2015-05-20 §§ 1–15  
 
o Näringslivsbolaget AB 2015-09-07 §§ 33–37  
 
o ServaNet AB extra stämmoprotokoll 2015-06-29 §§ 1–10  
o ServaNet AB 2015-04-29 §§ 1–3  
o ServaNet AB 2015-06-01 §§ 1–9 

 
_ _ _ _ 
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