
 

Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen   
 
 

 
 

 
Kommunstyrelsen 16 maj 2016   
 
 Sid 
 
Justering .................................................................................................. 4 

§ 124  Aktuellt från koncernstaben ................................................... 5 

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

§ 126  Kommunstyrelsens ordförande informerar ............................ 7 

§ 127  Ny delegationsordning för kommunstyrelsen ........................ 8 

§ 128  Revidering av arbetsfördelningen mellan kommunstyrelsens 
utskott 2014-2018 ................................................................................... 9 

§ 129  Kvittering av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 
2016 10 

§ 130  Kompletteringsbudget 2016 ................................................ 13 

§ 131  Årsredovisning 2015 för Medelpads Räddningstjänstförbund
 15 

§ 132  Årsredovisning 2015 för Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB ..................................................................................... 16 

§ 133  Årsredovisning 2015 för Scenkonst i Västernorrland AB ... 17 

§ 134  Inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern .................. 19 

§ 135  Kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall ..................... 28 

§ 136  Kommunal borgen för utbyggnad av bredband på 
landsbygden .......................................................................................... 30 

§ 137  Klimatanpassa Sundsvall - Uppföljning och åtgärdsförslag 32 

§ 138  Revidering och fastställande av verksamhetsområden för 
allmänna vattentjänster inom Sundsvalls kommun - kommunstyrelsens 
remissvar 34 

§ 139  Granskning av krisberedskap, svar på revisionsrapport ...... 36 

§ 140  Utökade möjligheter med åtgärdsanställningar ................... 37 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 1 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     
 
 

 

§ 141  Nytt stipendium för litteratur och media med lokalhistoriskt 
innehåll 39 

§ 142  Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 6 (Krossvägen 3) ......... 40 

§ 143  Godkännande av hyresavtal ................................................. 41 

§ 144  Kapitaltäckningsgaranti för Biogas i Mellannorrland AB ... 43 

§ 145  Ändring i bolagsordningen för ServaNet AB ...................... 44 

§ 146  Baldershovs IP, ny garagebyggnad - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. .................................... 45 

§ 147  Ändringsbegäran av projektet SAMklang ........................... 46 

§ 148  Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen avseende 
koncernstaben ....................................................................................... 48 

§ 149  Yttrande över samrådshandling, Underlag för val av 
utformning E14 Timmervägen - Blåberget/Töva ................................. 49 

§ 150  Motion (MP) om åtgärder mot nedskräpning ...................... 50 

§ 151  Motion (KD) om införande av digitalisering som en del av 
målbilden i hållbar tillväxtstrategi RIKARE ........................................ 52 

§ 152  Motion (FP) om att frångå kösystemet till de fristående 
skolorna i Sundsvall så att även dessa kan ta emot nyanlända elever .. 53 

§ 153  Delegationsbeslut ................................................................. 55 

§ 154  För kännedom ...................................................................... 57 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 2 
 

 
 

 
Tid Kl. 14.00–15.15 
Ajournering Kl. 14.55–15.05 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande 1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X, ej § 132 pga jäv Niklas Säwén (S) § 132 
Bodil Hansson (S), v ordf X, ordf. § 132   
João Pinheiro (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Linnéa Kjellman (C) - Reinhold Hellgren (C) §§ 124–154 
Hans Forsberg (C) X   
Jörgen Berglund (M) X   
Alicja Kapica (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Maria Algotsson (MP) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X § 132  
Lisa Lööf (S) -   
Leif Nilsson (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Isabelle Mixter (V) -   
Reinhold Hellgren (C) X §§ 124–154  
Elin Nilsson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Sören Ödmark (KD) -   
Johnny Skalin (SD) -   

 
                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 3 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     
 
 

 

 
    
Övriga närvarande    
Stefan Söderlund kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 125 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 125 
Ulf Bergsten kommunjurist  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  

 
 
Protokollet omfattar §§ 124–154 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande §§ 124–131, 133–154 

Bodil Hansson 
Ordförande § 132 

 
 
 
Jörgen Berglund 
Justerare 

 
 
 
Christofer Nilsson 
Sekreterare 
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Justering 
 
Till justerare utses Jörgen Berglund med Alicja Kapica som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 124  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2016-00005) 
 

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 följande 
aktuella händelser inom kommunkoncernen: 
 

• Rekrytering av direktör till kultur- och fritidsförvaltningen, 
samt rekrytering av chef till Strategisk samhällsutveckling vid 
koncernstaben, 

 
• Sundsvalls rankning i tidningen FOKUS, ”här är det bäst att 

bo”, där kommunen hamnar på plats 36. 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 6 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     
 
 

 

§ 125  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2016-00088) 
 

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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§ 126  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2016-00014) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen. 

Ärendet  
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att 
informera om aktuella händelser inom politiken. 

Överläggning  
Ordföranden informerar om följande aktuella punkter vid dagens 
sammanträde: 
 

• Befattningsbeskrivning för tjänsten som ny kommundirektör, 
för diskussion på kommunstyrelsens sammanträde i juni 
2016. 
 

• Barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
skoldirektören är inbjudna till kommunstyrelsens nästa 
sammanträde för att redogöra för barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska situation. 

 
_ _ _ _ 
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§ 127  Ny delegationsordning för 
kommunstyrelsen 
(KS-2015-00699-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa organisationsbeskrivning för kommunstyrelsen enligt 
koncernstabens tjänsteskrivelse KS-2015-00699-1 samt enligt förslag 
till delegationsordning daterat 2016-04-04 
 
att upphäva delegationsordning för kommunstyrelsen, fastställd av 
kommunstyrelsen 2015-06-08 § 23  
 
att fastställa ny delegationsordning för kommunstyrelsen enligt 
koncernstabens förslag daterat 2016-04-04 

Ärendet 
Koncernstaben har sett över kommunstyrelsens delegationsordning. 
Koncernstaben föreslår en rad ändringar. Bland annat vill 
koncernstaben ändra systematiken för ersättare för delegater. I och 
med det behöver ett tydliggörande av kommunstyrelsens organisation 
fastställas. Delegation för sociala investeringar bör också tas in i 
delegationsordningen. Vidare föreslås en del språkliga och 
utseendemässiga förbättringar. I övrigt föreslås, förutom olika 
korrigeringar och tydliggöranden, ändringar avseende 
fastighetsärenden, färdtjänst och tvångsförvaltning. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00699-1 
• Översikt över ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 

och utskottsfördelning 
• Delegationsordning Koncernstabens förslag 2016-04-04 
• Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-06-08 
• Avrop 
 
_ _ _ _ 
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§ 128  Revidering av arbetsfördelningen mellan 
kommunstyrelsens utskott 2014-2018 
(KS-2016-00348-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2014-
2018, fastställd av kommunstyrelsen 2014-12-01 § 73, 
 
att anta ny arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2014-
2018, enligt koncernstabens förslag, daterat 2016-04-14, dnr KS-
2016-00348. 

Ärendet 
Koncernstaben föreslår revideringar i arbetsfördelningen mellan 
kommunstyrelsens utskott 2014-2018 eftersom personalnämnden har 
övertagit ansvaret för arbetsgivarrollen från kommunstyrelsen. Det 
innebär att kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott inte 
längre är beredande organ för arbetsgivarfrågor och därför har dessa 
lyfts ut ur det dokument som beskriver arbetsfördelningen mellan 
utskotten. 
 
Utöver detta har kommunfullmäktige beslutat att inrätta en fond för 
sociala investeringar, som har ersatt FATI:s roll (Förebyggande 
Arbete Tidiga Insatser). 2 Det här innebär ytterligare en uppdatering 
av texten i arbetsfördelningen mellan kommunstyrelsens utskott 
2014-2018. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00348-1 
• Bilaga 1 – Förslag på reviderad arbetsfördelning mellan 

kommunstyrelsens utskott 2014-2018 
• Reglemente för personalnämnden 
 
_ _ _ _ 
 

                                                 
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, § 76 
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§ 129  Kvittering av nämndernas och bolagens mål 
och resursplaner 2016 
 (KS-2016-00025-11) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana socialnämnden att inkomma med kompletteringar i 
enlighet med koncernstabens förslag 
 
att notera att övriga nämnders och bolags mål och resursplaner för 
2016 svarar mot mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-
2018. 

Ärendet 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i 
planeringen inför 2016 för att säkerställa att nämnderna har gjort en 
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 
2015-2018.  
Koncernstaben har gjort en granskning av samtliga nämnders och 
bolags mål och resursplaner. Årets granskning har gjorts senare än 
brukligt eftersom fullmäktiges beslut om mål och resursplan togs 
först i september istället för i juni som brukligt är.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag samt följande tilläggsattsats: 
 
att uppmana samtliga nämnder att skyndsamt återkomma till KS 
angående hur man avser att förbättra kopplingen mellan sina mål- 
och resursplaner och målbilden i Hållbar Tillväxt 21(HT21) inför 
arbetet med planerna gällande år 2017 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Maria Algotssons 
(MP) tilläggsyrkande. Han frågar först om kommunstyrelsen kan 
bifall finans- och näringslivsutskottets förslag, vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.  
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Vidare frågar han kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Maria 
Algotssons (MP) tilläggsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå Maria Algotssons (MP) förslag till tilläggsattsats.  
Vidare godkänner han att protokollsanteckningen får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Det är med oro man läser kvitteringen av nämndernas och bolagens 
mål- och resursplaner. I handlingarna framgår att kommunens styr- 
och ledningsmodell inte fungerar som det är tänkt och arbetssätten 
varierar. Utifrån detta är det än mer oroväckande att 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hastigt har fattat beslut om 
ny modell för kommunens mål- och resursplan. Den nya modellen 
riskerar, anser Kristdemokraterna, att kvitteringen av nämndernas 
arbete nästa år kommer att ge ett än mer varierat resultat. Detta är 
allvarligt eftersom mål- och resursplanen är det dokument som ska 
styra och leda verksamheten, och i slutändan garantera 
medborgarna de välfärdstjänster de har rätt till.” 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 40 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00025-11 
• Kvittering av nämndernas mål och resursplaner 2016 
• Nämndens för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

protokoll 2015-12-16 § 88 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

mål och resursplan 2016, 2015-11-25, rev. 2015-12-09 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-11-18 § 174 
• Barn- och utbildningsnämndens mål och resursplan 2016, 2015-

11-18 
• Barn- och utbildningsnämndens bilaga 1 – sammanfattning av 

ekonomidelarna 
• Barn- och utbildningsnämndens bilaga 2 – majoritetens förslag, 

förändringar mellan 2015 och 2016 
• Miljönämndens protokoll 2015-12-09 § 80 
• Miljönämndens mål och resursplan 2016, 2015-12-09 
• Miljönämndens bilaga 1 – miljökontorets budget 2016 på 

verksamhetsnivå 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-12-16 § 179 
• Stadsbyggnadsnämndens mål och resursplan 2016, 2015-12-16 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-12-16 § 192 
• Stadsbacken AB:s mål och resursplan/affärsplan 2016-2019, 

2015-12-09 
• Stadsbacken AB:s dotterbolags mål och resursplaner 2016 
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• Lantmäterinämndens protokoll 2015-12-16 § 23 
• Lantmäterinämndens mål och resursplan 2016, 2015-12-16 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-12-09 § 135 
• Kultur- och fritidsnämndens mål och resursplan 2016, 2015-11-

11 
• Socialnämndens protokoll 2015-12-16 § 236 
• Socialnämndens mål och resursplan 2016, 2015-12-16 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2015-11-10 § 79 
• Överförmyndarnämndens mål och resursplan 2016, 2015-11-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07 § 407 
• Kommunstyrelsens mål och resursplan 2016, 2015-12-07 
 
_ _ _ _ 
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§ 130  Kompletteringsbudget 2016 
 (KS-2016-00334-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Kompletteringsbudget 2016 enligt föreliggande förslag 
daterat 2016-04-12. 

Ärendet 
Kompletteringsbudgeten 2016 innebär ökade driftskostnader med 
3,585 mnkr. Finansieringen föreslås ske genom ianspråktagande med 
3,585 mnkr av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov på 
5 mnkr. 
 
De anslag som föreslås ingå i Kompletteringsbudgeten 2016 är: 
Kommunala hyresgarantier, administration, 0,3 mnkr. 
SKIFU:s köp fastigheten Sjukhuset 2, kompensation ökad hyra, 1,5 
mnkr. 
Budget för personalnämnd, arvoden m m, 0,285 mnkr. 
Samordningsansvar utsatta EU-medborgare, 1,5 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige har i ovanstående ärenden tidigare beslutat om 
anslag eller uppdrag men finansieringen har hänskjutits till 
Kompletterings-budgeten 2016. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen Berglunds (M) 
protokollsanteckning.  
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag, förutom följande anslag: 
 
Samordningsansvar utsatta EU-medborgare, 1,5 mnkr. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Martin Klausens 
(SD) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
Vidare godkänner han att protokollsanteckningen får lämnas. 
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Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi moderater yrkade avslag på ärendena som rör SKIFU:s köp av 
Sjukhuset 2 och inrättandet av en personalnämnd när det var uppe 
till beslut i fullmäktige. Nu fattade fullmäktige ett annat beslut än 
vårt med efterföljande ökade kostnader som följd. Vi respekterar 
fullmäktiges beslut och således har vi därför inget annat yrkande i 
detta ärende.” 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 39 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00334-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 131  Årsredovisning 2015 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 
(KS-2016-00067-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 
Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt  
 
att fastställa årsredovisningen för 2015 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund. 

Ärendet 
Direktionen för Medelpads räddningstjänstförbund har överlämnat 
sin årsredovisning 2015 till medlemskommunerna. Förbundets 
revisorer har överlämnat sin revisonsberättelse 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00067-3 
• Medelpads räddningstjänstförbunds årsredovisning 2015 
• Revisionsberättelse 2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 132  Årsredovisning 2015 för Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB 
(KS-2016-00219-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunens ombud på årsstämman i Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB följer revisorernas förslag och  
 
- disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt  
- beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2015. 
 
att konstatera att bolagsstämman har ägt rum och att kommunen tagit 
del av årsredovisning och revisionsberättelse i KOMMUNGARANTI 
REINSURANCE S.A. 

Ärendet 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och 
KOMMUNGARANTI REINSURANCE S.A. har överlämnat 
årsredovisning för 2015 till Sundsvalls kommun. Bolagens revisorer 
har lämnat en revisionsberättelse. Lekmannarevisorerna i 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har överlämnat en 
granskningsrapport. 

Jäv 
Peder Björk (S) anmäler jäv och ersätts av Niklas Säwén (S) under 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00219-2 
• Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Kommungaranti 

Skandinavien AB 
• RCS signed FS_31 12 2015_Kommun Garanti Reinsurance S A 
• Kommungaranti Granskningsrapport lekmannarevisorer 
 
_ _ _ _ 
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§ 133  Årsredovisning 2015 för Scenkonst i 
Västernorrland AB 
(KS-2016-00068-1) 
 

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

- disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 
samt 

- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

Ärendet 
Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 
2015 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en 
revisionsberättelse.  
Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en granskningsrapport. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar på följande tilläggsattsats: 
 
att kommunens ombud på bolagsstämman riktar krav på att Scenkonst 
Västernorrland AB höjer sin självfinansieringsgrad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt koncernstabens förslag. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00068-1 
• Årsredovisning 2015 för Scenkonst i Västernorrland AB 
• Granskningsrapport 2015 för Scenkonst i Västernorrland AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 134  Inköpsstrategi för Sundsvalls 
kommunkoncern 
 (KS-2015-00679-16) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla att-satserna 6–7 i koncernstabens förslag 
 
att ersätta att-sats 8 i koncernstabens förslag med följande 
formulering: 
 

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. Texten i Avsnittet 4.1.5 ”Kollektivavtalsenliga villkor” ersätts 
i sin helhet med följande text:  

”Kommunkoncernen ska genom tydligt formulerade 
krav i upphandlingar säkra 

att leverantörer och underleverantörer erbjuder villkor 
i nivå med kollektivavtal inom följande områden: Lön, 
semester, arbetstid, försäkringar och tjänstepension. 
Krav på villkor i nivå med kollektivavtal ska gälla även 
för underleverantörer i obegränsat antal led ”. 

 
Rubriken på avsnitt 4.1.5 ”Kollektivavtalsenliga villkor”, 
ersätts med ny rubrik: 

”Krav på villkor i nivå med kollektivavtal”.  
 

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 
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dokumentation från leverantören, för att kunna genomföra 
nödvändiga kontroller. Kommunkoncernen kan överlåta 
ansvaret för kontroller till en extern utförare. Av vem, hur och 
inom vilka branscher dessa kontroller ska genomföras 
regleras i den handlingsplan som följer av denna strategi”. 
 

att bifalla att-satserna 9–11 i koncernstabens förslag 
 
att ersätta att-satserna 12–14 i koncernstabens förslag med följande 
formulering: 

 
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. 
 
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. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-30 § 328 beslutades 
att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss. Till ärendet 
bifogas en sammanfattning av koncernstabens svar på återremissen 
samt PM för var och en av de återremisskommentarer som 
kommunfullmäktige beslutade om.  
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Eftersom ärendet är komplicerat och innehåller många underlag, 
följer här ordningen för de filer som hör till ärendet: 

- Denna förvaltningsskrivelse, koncernstabens ursprungliga 
förslag till inköpsstrategi samt underlag till denna 
förvaltningsskrivelse 

- Kommunfullmäktiges beslut om återremiss samt 
kommunstyrelsens beslut om justering av koncernstabens 
förslag till inköpsstrategi  

- Koncernstabens svar på återremiss, en sammanfattning och 
åtta PM med underlag. 

- Resterande underlag som hör till det ursprungliga ärendet. 
 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på följande: 
 

 
att bifalla att-satserna 6–7 i koncernstabens förslag 
 
att ersätta att-sats 8 i koncernstabens förslag med följande 
formulering: 
 

att justera Inköpsstrategin enligt koncernstabens förlag, 
med följande kompletteringar i Inköpsstrategin: 

 
4. Sista meningen i avsnitt 4.1.1 Heltid, som inleds med 

”Kravet får inte…” tas bort. 
 

5. Texten i Avsnittet 4.1.5 ”Kollektivavtalsenliga villkor” 
ersätts i sin helhet med följande text:  

”Kommunkoncernen ska genom tydligt 
formulerade krav i upphandlingar säkra 

att leverantörer och underleverantörer erbjuder 
villkor i nivå med kollektivavtal inom följande 
områden: Lön, semester, arbetstid, försäkringar 
och tjänstepension. Krav på villkor i nivå med 
kollektivavtal ska gälla även för 
underleverantörer i obegränsat antal led ”. 

 
Rubriken på avsnitt 4.1.5 ”Kollektivavtalsenliga 
villkor”, ersätts med ny rubrik: 

”Krav på villkor i nivå med kollektivavtal”.  
 

6. 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. Av vem, hur och 
inom vilka branscher dessa kontroller ska genomföras 
regleras i den handlingsplan som följer av denna 
strategi”. 
 

att bifalla att-satserna 9-11 i koncernstabens förslag 
 
att ersätta att-satserna 12-14 i koncernstabens förslag med 
följande formulering: 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag 
på finansiering.  

 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag, med 
följande förändringar i bilagan ”Inköpstrategi för Sundsvalls 
kommunkoncern. Version 1.0 2015-04-01”(dnr 2015-00679-16): 
 

1 Sammanfattning 
att  ordet ”seriösa” stryks i andra styckets sista mening 
att orden ”heltid” och ”kollektivavtalsenliga villkor” 
stryks i tredje styckets andra mening 
att Följande mening läggs till efter sista meningen i 

tredje stycket. Att öka andelen köp från lokala 
och regionala små- och medelstora företag är 
också ett viktigt verktyg för att nå ekonomisk 
hållbarhet 

2 Mål med inköpsstrategin 
att ersätta orden ”sina resurser” med 

”skattebetalarnas pengar” i andra styckets 
fjärde strecksats 

att lägga till följande specifika mål som första mål i 
andra stycket ”Systematiskt arbeta för att 
underlätta för lokala och regionala små- och 
medelstora företag att lägga och vinna anbud”
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3 Principer för styrning av kommunkoncernens 
upphandling och inköp 

3.2 
att följande mening läggs till i första stycket efter 

första meningen ”För att uppdrag och ansvar 
ska kunna bli tydligt ska kontinuerlig 
kompetensutveckling genomföras” 

3.2.1 
att följande mening läggs till i andra stycket efter 

sista meningen. ”Kommunstyrelsen får besluta 
om mindre justeringar av Inköpsstrategin”   

att Sista meningen stryks och ersätts med. Om 
organisationen inte kommer överens i en 
principiell fråga avgör kommunstyrelsen frågan. 

3.2.4 
att följande mening läggs till i sista stycket efter 

sista meningen ”Utbildning och 
kompetensutveckling ska ske kontinuerligt för 
att lyckas.”  

 
3.3 Upphandling och inköp 
3.3.3 
att ersätta ordet ”ska” med ”kan” i första stycket 
3.3.4 
att ersätta ordet ”kan” med ”ska” i första sista 

stycket 
3.3.5 
att ersätta hela andra stycket med följande text ”Om 

kommunkoncernen genom granskning 
konstaterar att en leverantör bryter mot 
avtalade krav kan det bli fråga om en ekonomisk 
konsekvens för leverantörer, främst vite eller 
skadestånd. Möjlighet för leverantören att 
komma till rätta med bristen ska ges i första 
hand. Vid upprepade brister ska avtalet hävas, 
efter att vite eller skadestånd används.” 

 
3.4 Leverantörsrelationer 
att ordet ”seriösa” stryks i första styckets sista 

mening 
att ersätta andra styckets första mening med 

”Upphandlingar ska genomföras med 
utgångspunkt till små och medelstora företags 
möjlighet att lämna anbud.” 

 
4 Krav i upphandling 
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att ersätta första stycket andra mening med ”Ett 
verktyg för att bidra till detta är i större 
omfattning köpa varor och tjänster av lokala 
och regionala små och medelstora företag” 

att ersätta ordet ”Kommunfullmäktige” med 
”Kommunstyrelsen” tredje styckets första 
mening 

 
4.1 Främja social hållbar utveckling 
4.1.1 
att stryka hela detta stycke 
4.1.4  
att ersätta första styckets andra mening till 

”Kommunkoncernen ställer därför krav att 
leverantören kan redovisa vilken uppförandekod 
de följer, där kraven på att respektera 
grundläggande mänskliga rättigheter och 
hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet tydliggörs.”  

att stryka sista styckets enda mening 
 
4.1.5 Kollektivavtalsenliga villkor 
att ändra rubriken på denna punkt till ”Sociala 

krav” 
att ersätta hela stycket med följande 

”Kommunkoncernen ska ställa tydliga krav på 
respekt för mänskliga rättigheter och andra 
sociala krav i upphandlingar. Kraven ska 
ställas med hänsyn till vad som är relevant i 
respektive upphandling.” 

 
4.1.6 Rätt för anställda hos underleverantör att meddela 

och offentliggöra information 
att ersätta orden i ”en privat utförare” och ” 

privata utförarens” med ”annan utförare” 
respektive ”utförarens” 

 
4.2 Främja ekologisk hållbar utveckling 
att lägga till följande mening sist i första stycket 

”Transporters påverkan på miljön ska beaktas 
vid upphandling” 

att lägga till följande mening sist i fjärde stycket 
”Närproducerade råvaror ska räknas in i 
måluppfyllelse när mål om ekologiska råvaror 
ska mätas” 
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4.4 Detaljerade mål och krav 
att ersätta ordet ”Kommunfullmäktige” med 

”Kommunstyrelsen” i första styckets första 
mening. 

att stryka ordet ”även” i första styckets andra 
mening 

 
5 Uppföljning och kontroll 
 
5.1 Krav på uppföljning och åtgärder 
att ersätta fjärde stycket med följande ”I 

kommunkoncernens alla upphandlingar utifrån 
ställda krav 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 
skyndsamt ska få tillgång till dokumentation 
ifrån leverantören, för att kunna genomföra 
nödvändiga kontroller” 

 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Jörgen 
Berglunds (M) förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels sitt 
eget förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag. Han 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Votering begärs och verkställs med följande propositionsordning: 
Först frågar ordföranden om kommunstyrelsen röstar för hans förslag 
och därefter om kommunstyrelsen röstar för Jörgen Berglunds (M) 
förslag. Han finner att 9 ledamöter röstar för sitt förslag, att 4 
ledamöter röstar för Jörgen Berglunds (M) med fleras förslag, samt 
att 2 ledamöter avstod från att delta i voteringen.  
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-
Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) och Maria Algotsson (MP) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-04-12, § 24 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-09-29, reviderad 2016-03-31 
• Förslag på inköpsstrategi  
• Underlag till tjänsteskrivelse 
• Kommunfullmäktige protokoll 2015-11-30 §328 
• Yrkande (M) (FP) (KD) KF 2015-11-30 
• Kommunstyrelseprotokoll 2015-11-16 §378 
• PM Återremiss sammanfattning 
• PM Återremisskommentar nr 1 
• Upphandlingsmyndighetens skriftliga utlåtande om kollektivavtal 
• Konkurrensverkets skriftliga utlåtande om kollektivavtal 
• SKL:s skriftliga utlåtande om kollektivavtal 
• PM Återremisskommentar nr 2 
• 201601 Kollektivavtal och Proportionalitetsprincipen 
• PM Återremisskommentar nr 3 
• Konkurrensverket 2010-04-15 beslut Botkyrka kommun 

kollektivavtal 
• Länsrätten Skåne ärende LOV och kollektivavtal nr 5538-09 
• PM Återremisskommentar nr 4 
• PM Återremisskommentar nr 5 
• Kostnaderna för en överprövning 2016-01-15 
• PM Återremisskommentar nr 6 
• PM Återremisskommentar nr 7 
• Sammanställning av remissvar från nämnder och styrelser 
• PM Återremisskommentar nr 8 
• Remissvar från Lantbrukarnas Riksförbund  
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-23 §144 
• Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern 
• Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-31 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 
• Majoritetens (S och V) synpunkter på remiss   
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

protokoll 2015-09-16 § 56 
• Svar på remiss - Sundsvalls kommuns inköpsstrategi 
• Miljönämndens protokoll 2015-09-09 § 48 
• Inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 
• MittSverige Vatten AB:s yttrande 
• Samråd med fackliga organisationer 
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• 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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§ 135  Kompetensförsörjningsstrategi för 
Sundsvall 
 (KS-2015-00953-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta förslaget till kompetensförsörjningsstrategi för Sundsvall 
 
att uppdra åt samtliga nämnder och bolag att genomföra strategin, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna genomförandet. 

Ärendet 
Tillgång till personal med rätt kompetens är en viktig förutsättning 
för näringslivets möjlighet att växa, utvecklas och skapa hållbar 
tillväxt, och därmed grundläggande för Sundsvallsregionens 
utveckling. Förslaget till strategi för kompetensförsörjning i 
Sundsvall behandlar den samlade kompetensförsörjningen i 
Sundsvall, med huvudfokus på näringslivets behov av kompetens. 
Kopplingen till den offentliga sektorns kompetensförsörjning är dock 
stark, eftersom denna har stor effekt på regionens arbetskraftsutbud 
och attraktivitet. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 47 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00953-1 
• Sammanställning av remissyttranden 
• Kompetensförsörjningsstrategi Sundsvall 2016-04-06 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

protokoll 2016-03-23 § 33 
• Nämndens för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

skrivelse 
• Personalnämndens protokoll 2016-03-16 § 7 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-02-24 § 23 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Näringslivsbolaget AB protokoll 2016-02-18, § 12 
• Näringslivsbolaget AB skrivelse 
• Bilaga - Folder 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11 § 113 
• Koncernstabens skrivelse 2016-02-09 
 
_ _ _ _ 
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§ 136  Kommunal borgen för utbyggnad av 
bredband på landsbygden 
 (KS-2015-00410-20) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun, efter prövning av varje enskilt fall, kan 
bevilja fiberföreningar kommunal borgen, för de lån som 
föreningarna måste ta i väntan på att beviljade bidrag betalas ut, 
 
att varje enskilt borgensåtagande uppgår som högst till det 
bidragsbelopp som föreningen beviljats från bidragsgivande 
myndighet och gäller som längst till och med en månad efter att 
bidraget har betalats ut,  
 
att de borgensåtaganden om bredband på landsbygden som 
kommunen beslutar om ska undantas från vad som framgår om 
borgensåtaganden i Sundsvalls kommunkoncerns finanspolicy, 
fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-29 § 110, samt att beslut 
om varje enskilt borgensåtagande delegeras till kommunstyrelsen, 
samt 
 
att ansökningar om kommunal borgen handläggs av 
kommunstyrelsen och prövas under förutsättning att föreningen 
lämnar in följande underlag: 
 

• Gällande registreringsbevis och stadgar 
• Kopia på beviljat bidrag från bidragsgivande myndighet 
• Projektansökan med ekonomisk kalkyl över projektet 

inklusive intyg som stärker den privata finansieringen i 
projektet. 

Ärendet 
I januari 2015 inkom ett brev till kommunstyrelsen i Sundsvall från 
tre fiberföreningar i kommunen. Föreningarna planerar att bygga 
fibernät på landsbygden genom bidrag från det nationella 
landsbygdsprogrammet. Bidragen betalas ut i efterhand och 
föreningarna måste därför ta banklån för att klara likviditeten under 
byggtiden. Bankerna ställer sannolikt krav på säkerhet för att låna ut 
pengar och föreningarna uttrycker därför önske-mål om att 
Sundsvalls kommun ska bevilja kommunal borgen för de lån som 
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krävs, i väntan på att beviljade bidrag betalas ut. Koncernstaben är 
mycket positiv till ökad utbyggnad av fiber på landsbygden, men 
bedömer att det är juridiskt och ekonomiskt tveksamt om kommunen 
bör teckna borgen i detta avseende. Det kan samtidigt konstateras att 
andra kommuner har ingått sådana borgensåtaganden.  

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar att att-sats tre ersätts med följande lydelse: 
 
att de borgensåtaganden om bredband på landsbygden som 
kommunen beslutar om ska undantas från vad som framgår om 
borgensåtaganden i Sundsvalls kommunkoncerns finanspolicy, 
fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-29 § 110, samt att beslut 
om varje enskilt borgensåtagande delegeras till kommunstyrelsen  
 
Martin Klausen (SD), Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L) och 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Hans Forsbergs (C) yrkande. 
 
Maria Algotsson (MP) begär ajournering. 
 
När sammanträdet återupptas meddelar Maria Algotsson (MP) att 
hon instämmer i Hans Forsbergs (C) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag med ändring gjord i att-sats 
tre, vid dagens sammanträde. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 41 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00410-20 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-10-20, § 209 
• Koncernstabens juridiska bedömning angående kommunalt 

borgensåtagande för bredbandsutbyggnad 
• Brev till kommunstyrelsen i Sundsvall, information om 

fiberutbyggnad på landsbygden 
• Sammanställning över kommuner som beviljat fiberföreningar 

kommunal borgen 
 
_ _ _ _ 
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§ 137  Klimatanpassa Sundsvall - Uppföljning och 
åtgärdsförslag 
 (KS-2015-00866-16) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med att ta 
fram en handlingsplan för att minimera skador vid kraftiga regn, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att senast under 2017 
säkerställa att nämnden på ett robust sätt kan hantera information från 
övervakningssystemet till Selångersån, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att lyfta in värmebölja som ett 
riskområde i sin övergripande risk- och sårbarhetsanalys vid nästa 
revidering, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att senast 2017 ta fram riktlinjer för 
anpassning av kommunens fastigheter, för att säkerställa att inte 
särskilda riskgrupper lider skada av värmeböljor, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att årligen samla koncernen i 
klimatanpassningsfrågan för att sprida ny kunskap och information 
om genomförda åtgärder samt kvarstående utmaningar i koncernen, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att sprida och ajourhålla de 
kunskapsunderlag som togs fram under projektet Klimatanpassa 
Sundsvall, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att senast 2018 följa upp hur arbetet 
med förorenade områden och risken för påverkan av vattentäkter 
fortskrider inom kommunkoncernen, 
 
att lägga till en punkt i kommunstyrelsens reglemente under 2 § i 
punktlista 2 med lydelsen ”koncernövergripande 
klimatanpassningsfrågor och klimatanpassningsarbete”.   

Ärendet 
Koncernstaben har under 2015 gjort en uppföljning av hur långt vi 
kommit i arbetet med klimatanpassningsåtgärder sedan projektet 
Klimatanpassa Sundsvall avslutades 2011. Koncernstaben anser att 
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vissa områden behöver prioriteras och att kommunkoncernen 
behöver vidta ett antal åtgärder för att i större utsträckning än idag 
klimatsäkra Sundsvall.  

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

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-04-12, § 21 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-17 
• Uppföljning klimatanpassa Sundsvall, rev 17mars 
• Socialnämndens protokoll 2016-02-24 §34  
• Socialtjänstens skrivelse, 2016-01-25 
• MittSverige Vatten AB yttrande, 2016-02-19 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-17 § 26  
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-02-19 
• Lantmäterinämndens protokoll 2016-02-17 § 6 
• Lantmäterikontorets skrivelse, 2016-01-29 
• Medelpads räddningstjänstförbunds yttrande 
• Elnät AB protokoll 2016-01-19 § 8 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

protokoll 2016-01-27 § 13 
• Förvaltningens för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration skrivelse, 2016-02-05 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-01-27 § 10 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2015-12-16 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-01-27 § 7 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2016-01-27 
• Mitthem AB yttrande  
• Miljökontorets yttrande 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-15 § 41 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-02-18 
 
_ _ _ _ 
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§ 138  Revidering och fastställande av 
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster 
inom Sundsvalls kommun - kommunstyrelsens 
remissvar 
 (KS-2016-00150-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse KS-2016-00150-7 som svar 
på remissen angående verksamhetsområden för dricks-, spill- och 
dagvatten 

Ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en 
eller flera vattentjänster ordnats eller ska ordnas genom allmän va-
anläggning. Sundsvall vatten AB föreslår att tidigare beslutade 
verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten ersätts med 
de i bifogade kartor utritade verksamhetsområdena för: 
 

o Dricksvatten 
o Spillvatten 
o Dagvatten fastighet 
o Dagvatten gata 

 
Inför att ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige har underlaget 
skickats på remiss till berörda nämnder. Kommunstyrelsen är en av 
remissinstanserna.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-04-12, § 22 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-22 
• Komplettering till KF Verksamhetsområden vatten- spill- och 

dagvatten 2016-03-03 
• VS 14 
• VS 15 
• VS 16 
• VS 17 
• VS 18 
• VS 19 
• VS 20 
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• VS 21 
• VS 22 
• VS 23 
• VS 24 
• VS 25 
• VS 26 
• VS 27 
• VS 28 
• VS 29 
• VS 30 
• VS 31 
• Verksamhetsområde Dricksvatten och Spillvatten 
• Översikt VO Sundsvall. 
• VS 1 
• VS 2 
• VS 3 
• VS 4 
• VS 5 
• VS 6 
• VS 7 
• VS 8 
• VS 9 
• VS 10 
• VS 11 
• VS 12 
• VS 13 
• Områdeskartor för dagvatten 
• Missiv verksamhetsområde VA_ KS-2015-00710 
• Stadsbacken AB skrivelse 2015-07-27 
• SVAB protokoll 2014-02-20 § 17 
• SVAB protokoll 2014-09-17 § 53 
• Sundsvall Vatten AB protokoll 2015-02-19 § 9 
• Sundsvall Vatten AB styrelsemöte 2014-02-20 
• Sundsvall Vatten AB styrelsemöte 2014-09-17 
• Sundsvall Vatten AB styrelsemöte 2015-02-19 
• Sundsvall Vatten AB skrivelse 2013-02-11 
• Sundsvall Vatten AB skrivelse 2015-03-20 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-08-21 

 
_ _ _ _ 
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§ 139  Granskning av krisberedskap, svar på 
revisionsrapport 
 (KS-2015-00887-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att säkerhetschefen åtgärdar och utvecklar krisarbetet enligt 
koncernstabens förslag till åtgärder och utveckling av krisarbetet 
enligt koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00887-5, 
 
att skicka koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00887-5 till 
kommunens revisorer. 

Ärendet 
Granskning av krisberedskapen i Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 42 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00887-5 
• Revisionsskrivelse – Granskning av krisberedskap, 2015-11-20 
• Revisionsrapport – Granskning av krisberedskap, november 2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 140  Utökade möjligheter med 
åtgärdsanställningar 
 (KS-2015-00961-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla förslaget att utvidga området för åtgärdsanställningar till 
att också omfatta privata företag i de fall detta är möjligt enligt de 
överenskommelser kommunen gör med arbetsförmedlingen med stöd 
av befogenhetslagen. NAVI har att utreda vilka projekt som är av det 
slaget, 
 
att bifalla förslaget om möjlighet för kommunen att betala 
handledararvode till privata företag på grund av åtgärdsanställningar. 

Ärendet 
NAVI önskar utvidga området för åtgärdsanställningar till att också 
omfatta privata företag. Vid sådana anställningar vill NAVI ha 
möjlighet att betala handledararvode till företagen.  

Överläggning 
Christiane Rüdiger (V) yrkar att att-sats två i koncernstabens förslag 
får följande lydelse: 
 
att bifalla förslaget om möjlighet för kommunen att betala 
handledararvode till privata företag på grund av 
åtgärdsanställningar. 
 
Jörgen Berglund (M) instämmer i Christiane Rüdigers (V) förslag till 
ändring. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag, med ny lydelse i att-sats två, gjord vid 
dagens sammanträde. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 45 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2015-00961-2 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2015-12-16, § 33 
 
_ _ _ _ 
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§ 141  Nytt stipendium för litteratur och media med 
lokalhistoriskt innehåll 
 (KS-2016-00143-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta ett stipendium för litteratur och 
media med lokalhistoriskt innehåll 
 
att anta bestämmelser för stipendium för litteratur och media med 
lokalhistoriskt innehåll enligt koncernstabens förslag daterat 2016-
04-08 
 
att stipendium för litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll 
finansieras med 50 000 kronor per år genom avkastningen från 
donationsstiftelserna med ändamål ”för kommunens nytta och bästa” 
som förvaltas av kommunstyrelsen 
 
att utdelning av stipendium för litteratur och media med 
lokalhistoriskt innehåll bereds inom och beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har avvecklat en del av sin verksamhet 
som handlar om att stödja litteratur med lokalhistoriskt innehåll. Då 
nämnden fortfarande anser att stödet för detta är viktigt, om än i en 
annan form, så föreslås att kommunen inrättar ett stipendium för 
ändamålet.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 48 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00143-2 
• Bestämmelser för stipendium lokalhistoria, koncernstabens 

förslag 2016-04-08 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-01-27 § 5 
 
_ _ _ _ 
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§ 142  Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 6 
(Krossvägen 3) 
 (KS-2016-00190-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att genom inlösen förvärva fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 6 av 
Josip Dzanan för 2 500 000 kronor, 
 
att erlägga 625 000 kronor i personlig ersättning enligt 
expropriationslagens regler, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2016 med 
3 125 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Vagnshjulet 6 av Josip Dzanan för 2 500 000 kronor och 
erlägga 625 000 kronor i ersättning enligt expropriationslagens 
ersättningsregler. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 43 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00190-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-17 § 27 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Köpeavtal Vagnshjulet 6 
• Karta Vagnshjulet 6 
 
_ _ _ _ 
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§ 143  Godkännande av hyresavtal 
 (KS-2016-00198-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna hyresavtal tecknade utan beslutanderätt enligt 
koncernstabens tjänsteskrivelse KS-2016-00198-1, genom så kallad 
ratihabering 
 
att en internutredning tillsätts för att säkerställa att liknande 
situationer ej uppstår framgent 

Ärendet  
Service och teknik tecknar kommunens externa hyresavtal. De hyr 
dels ut lokaler till externa hyresgäster, dels till kommunens 
verksamheter. Service och teknik har avsett att nu anmäla de 
hyresavtal tecknades av tjänstemän under 2015 som 
delegationsbeslut till kommunstyrelsen. En del av dessa avtal ingicks 
dock av tjänstemän utanför deras beslutsmandat, vissa så långt 
utanför mandatet att de skulle kunna anses som ogiltiga vid en 
domstolsprövning. Koncernstaben föreslår därför att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom alla dessa avtal i efterhand för att 
säkerställa att de är både civilrättsligt och kommunalrättsligt giltiga 
trots befogenhetsöverskridande. Att göra det kallas för ratihabering. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar att ärendet hänskjuts till 
kommunfullmäktiges sammanträde utan eget ställningstagande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Martin Klausens 
förslag att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige. Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-04-12, § 26 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-04-06 
• Sammanställning av avtal 
• 11306 GIF Sundsvall 
• 12572 Hedern 
• 16328 Medelpads räddningstjänst 
• 11558 Diös 
• 15569 Mitthem 
• Sidsjöfastigheter 14561 
• Njurunda församling 14578 
• SOS Alarm 14343 
 
_ _ _ _ 
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§ 144  Kapitaltäckningsgaranti för Biogas i 
Mellannorrland AB 
 (KS-2016-00220-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun, ägare av 50 % av aktierna i Biogas i 
Mellannorrland AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara 
för att Biogas i Mellannorrland ABs egna kapital vid varje tillfälle 
uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, 
 
att garantin som är oåterkallelig gäller fram till 2016-12-31, 

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att underteckna 
kapitaltäckningsgarantin , 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att vid behov utfärda en motsvarande 
kapitaltäckningsgaranti för kommande år. 

Ärendet 
Utfärdande av kapitaltäckningsgaranti för Biogas i Mellannorrland 
AB (559052-4624). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 44 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00220-2 
• Bilaga 1 – Kapitaltäckningsgaranti 
• Bilaga 2 – Tjänsteskrivelse Biogas i Mellannorrland AB, 2016-

02-29 
 
_ _ _ _ 
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§ 145  Ändring i bolagsordningen för ServaNet AB 
 (KS-2016-00246-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreslagna ändringar i ServaNet AB:s bolagsordning, 
 
att godkännandet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 
Berg, Härnösand, Ragunda, Strömsund, Timrå och Ånge fattar beslut 
med motsvarande innebörd. 

Ärendet 
Ändring av bolagsordningen för ServaNet AB. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 46 
• Koncernstabens skrivelse, dnr KS-2016-00246-1 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-21 § 357 
• Delägarskap för Timrå kommun i ServaNet AB 
• Bolagsordning Servanet 20150922Timrå 
 
_ _ _ _ 
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§ 146  Baldershovs IP, ny garagebyggnad - medel 
ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00248-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Peter Johansson 
projektchef vid koncernstaben, service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om ianspråktagande av investeringsmedel i syfte 
att uppföra en ny garagebyggnad på Balderhovs idrottsplats. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-04-12 - § 28 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-18 
• Hyrestillägg - Baldershovs IP, garagebyggnad 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 147  Ändringsbegäran av projektet SAMklang 
 (KS-2016-00289-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut angående koncernplan för 
arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet (dnr KS-2014-00766), 
 
att projektet SAMKlang förlängs till 2017-12-31, dock med oförändrad 
ramtilldelning, och knyts starkare till att sänka kostnaderna för 
sjukfrånvaron, 
 
att pågående insatser inom projektet SAMKlang avslutas senast 2016-
12-31, däribland projektet styrkelyftet och aktiviteter som syftar till att 
leva upp till arbetsmiljölagens krav, 
 
att projektet hållbart arbetsliv i sitt uppdrag tar över den del av 
uppdraget som rör hälsa och jämställdhet i projektet SAMKlang, 
 
att uppdra till personalnämnden att genomföra det reviderade projektet, 
 
att sammanföra de ursprungligen avsatta medlen för 
arbetstidsförkortning om totalt 7 mnkr, som via MRP-uppdrag beslutats 
genomföras (Kf 2014-05-26 § 157) för att senare ingå projektet 
Styrkelyftet, till projektet SAMKlang, samt 
 
att de avsatta medlen om 7 mnkr, som ingår i kommunstyrelsens och 
koncernstabens ackumulerade överskott, kan ianspråktas under 2017 i 
samband med ärendet Överföring av resultat från 2016 till 2017. 

Ärendet 
Personalnämnden föreslår ändringar av projektet SAMklang med 
syfte att finna de mest effektiva åtgärderna för att sänka sjuktalen 
inom Sundsvalls kommun. 

Deltagande i beslut 
Maria Algotsson (MP): meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-04-12 - § 25 
• Personalnämndens protokoll 2016-03-16 § 8 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 § 108 
• Koncernplan för arbetsmiljö 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-26 § 157 
 
_ _ _ _ 
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§ 148  Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 
avseende koncernstaben 
 (KS-2016-00268-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att entlediga nuvarande personuppgiftsombud Eva-Lisa Järvinen från 
uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen avseende 
koncernstabens verksamhet 
 
att utse kommunjurist Beatrice Fredriksson till personuppgiftsombud 
för kommunstyrelsen avseende koncernstabens verksamhet 
 
att fastställa uppdragsbeskrivning för personuppgiftsombud enligt 
koncernstabens skrivelse daterad 2016-03-24 

Ärendet 
En personuppgiftsansvarig bör ha ett personuppgiftsombud. Ombudet 
ska bevaka den personuppgiftsansvariges behandlingar av 
personuppgifter. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för 
sina verksamheter. I kommunstyrelsens finns tre separata 
verksamheter som har väldigt olika uppgifter, koncernstaben, 
servicecenter och service och teknik. Därför har kommunstyrelsen 
olika ombud för dessa verksamheter. Detta ärende handlar om att 
föreslå ett personuppgiftsombud avseende koncernstabens 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-04-12 - § 27 
• Koncernstabens skrivelse 2016-03-21 
• Uppdragsbeskrivning personuppgiftsombud 2016-03-24 
 
_ _ _ _ 
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§ 149  Yttrande över samrådshandling, Underlag 
för val av utformning E14 Timmervägen - 
Blåberget/Töva 
(KS-2016-00227-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till yttrande, daterat 2016-04-29 som 
kommunstyrelsens yttrande över Trafikverkets remiss om E14, 
 
att snarast översända yttrandet till Trafikverket. 

Ärendet 
Trafikverket har översänt en samrådshandling för val av utformning 
E14 Timmervägen – Blåberget/Töva. Olika alternativ för utformning 
av fyrfältsväg och korsningspunkter redovisas och analyseras. 
Trafikverket önskar få svar senast den 10 maj, men har 
överenskommit med Sundsvalls kommun om att kommunens 
yttrande kan inkomma efter kommunstyrelsens möte den 16 maj. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00227-4  
• Sundsvalls kommuns yttrande över samrådshandling E14 

Timmerv-Blåberget 
• Miljönämndens protokoll 2016-04-13 §24 + skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-27 § 77 
• Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2016-04-28 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Sundsvall Logistikpark AB yttrande 
• 160301 E14 DEL1 Samrådshandling underlag 
 
_ _ _ _ 
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§ 150  Motion (MP) om åtgärder mot nedskräpning  
 (KS-2015-00553-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens första och andra att-sats 
 
att bifalla motionens tredje att-sats 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att under 2017 upprätta ett 
åtgärdsprogram för minskad nedskräpning 

Ärendet 
Miljöpartiet har i en motion yrkat på 

o Att kommunen genomför skräpmätningar. 
o Att en bedömning görs av direkta och indirekta 

kostnader som nedskräpning medför i 
kommunen. 

o Att kommunen upprättar ett åtgärdsprogram för 
minskad nedskräpning. 

 
Miljöpartiet framför i sin motion att nedskräpning är negativ för 
miljön, det sociala samanhanget och för ekonomin. Miljöpartiet anser 
att det är viktigt att påbörja ett långsiktigt arbete för att med tiden 
förebygga nedskräpning.  

Överläggning 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. Detta blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-04-12 - § 31 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-04-05 
• Motion (MP) om åtgärder mot nedskräpning, inkommen 2015-

06-22 
• Miljönämndens protokoll 2015-11-04 § 68 och 

förvaltningsskrivelse 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-11-10 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-11-18 § 170 
 
_ _ _ _ 
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§ 151  Motion (KD) om införande av digitalisering 
som en del av målbilden i hållbar tillväxtstrategi 
RIKARE 
 (KS-2015-00891-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 

Ärendet 
Ärendet rör en motion (KD) med förslag att uppdra till koncernstaben 
föreslå kommunfullmäktige hur strategin för hållbar tillväxt, 
RIKARE, kan kompletteras med ytterligare ett mål i målbilden med 
utgångspunkten digitaliseringens möjligheter.   

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Martin Klausen (SD), Stefan Falk (L) och 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag mot varandra, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag att avslå motionen, med 
bifall från Hans Forsberg (C) och dels Liza-Maria Norlin (KD) med 
fleras bifallsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-04-12 - § 32 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-03-14 
• Motion (KD) in införande av digitalisering som en del av 

målbilden i RIKARE, daterad 2015-11-30. 
 
_ _ _ _ 
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§ 152  Motion (FP) om att frångå kösystemet till de 
fristående skolorna i Sundsvall så att även dessa 
kan ta emot nyanlända elever 
 (KS-2015-00804-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genom åtgärder 
säkerställa att antagningsrutinerna för samtliga skolor där kommunen 
är huvudman inte missgynnar nyanlända elever   

Ärendet 
Motionärerna från Liberalerna (tidigare Folkpartiet Liberalerna, FP) 
föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att 
friskolorna i Sundsvalls kommun ska undantas kösystemet för att 
kunna ta emot nyanlända elever. I motionen föreslås vidare att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur ett sådant undantag 
ska kunna genomföras, och vilka resurser som ska följa med ett 
sådant undantag.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar följande: 
 
bifall till motionen under förutsättning av att det pågående 
lagstiftningsarbetet i frågan antas av riksdagen. 
 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
Stefan Falks (L) med fleras förslag, dels plan- och 
utvecklingsutskottets förslag med bifall från Bodil Hansson (S) och 
dels Martin Klausens (SD) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot 
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varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-04-26 - § 26 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00804-5 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-01-27 § 6 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, januari 2016 
• Motion om att frångå kösystemet till de fristående skolorna i 

Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 153  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 26 april 2016: 
 § 38, Beslut om att godkänna Månadsrapport 

mars 2016 för kommunen 
 § 49, Beslut om yttrande kring Handlingsplan 

för innovation 2016-2018, remiss 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 12 april 2016: 
 § 28, Beslut om ianspråktagande, Baldershovs 

IP, ny garagebyggnad – medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 29, Beslut om fastställande av 
kravspecifikation, Upphandling – Snöröjning 
gata/väg, fastställande av kravspecifikation 
(UH-2015-394) 

 § 30, Beslut om fastställande av 
kravspecifikation, Upphandling – 
Skoltransporter, fastställande av 
kravspecifikation (UH-2016-133) 

 
 

• Delegationsbeslut – Beslut att bevilja sociala 
investeringsmedel till Social Investering – Bredsands 
brobyggare, KS-2016-00230 
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• Delegationsbeslut – Beslut att bevilja sociala 
investeringsmedel till Social Investering – El Sistema, KS-
2016-00232 

• Delegationsbeslut – Beslut att bevilja sociala 
investeringsmedel till Social Investering – En skola för alla – 
systematiskt värdegrundsarbete, KS-2016-00231 

• Delegationsbeslut – Beslut att bevilja sociala 
investeringsmedel till Social Investering – Att upptäcka och 
erbjuda tidigt stöd till familjer med späd- och småbarn som 
annars riskerar att utvecklas ogynnsamt – ett samarbetsprojekt 
mellan MVC/BVC och socialtjänsten, KS-2016-00244 

• Delegationsbeslut – Beslut om att bevilja sociala 
investeringsmedel till Sportotek, KS-2016-00222 

• Delegationsbeslut – Revidering av kommunstyrelsens teman 
2016, KS-2015-00708 

• Delegationsbeslut – Yttrande över samråd Vindkraft i Bräcke 
kommun – tillägg till översiktsplan 2003, KS-2016-00309 

• Delegationsbeslut – Ansökan om tillstånd till allmän 
kameraövervakning, Leo´s Lekland Sverige AB, org.nr. 
556700-1473, länsstyrelsens dnr 211-930-16, KS-2016-00316 

• Delegationsbeslut – Yttrande över samråd om detaljplan för 
bostadsbebyggelse vid Hagavägen, Haga 3:49 m.fl, KS-2016-
00332 

• Delegationsbeslut – Yttrande om slutligt samråd inför 
bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för 
vattenförsörjningen, KS-2016-00342 

• Delegationsbeslut – personalfrågor för service- och 
teknikförvaltningen 151001-151231, 160101-160331, KS-
2016-00012 

• Delegationsbeslut – beslut om att inte betala ut medel för 
Back 2 Basic till Sundsvall Dragons under 2016 

 
_ _ _ _ 
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§ 154  För kännedom 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Biogas i Mellannorrland AB, 2016-02-26, §§ 1–18 
o Biogas i Mellannorrland AB, 2016-04-15, §§ 18–29 
o Näringslivsbolaget AB, 2016-04-07, §§ 16–21 
o Sundsvall Vatten AB, 2016-03-16, §§ 8–15 

 
• Verksamhetsplan för Biogas i Mellannorrland AB , fastställd av 

styrelsen 2016-04-15, § 26 
 
_ _ _ _ 
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