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Tid Kl. 14.00 – 14.55 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande0F

1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör 
paragraf 

Peder Björk (S) - Niklas Säwén (S) §§ 53-103 
Bodil Hansson (S), ordförande X, ej § 73 pga jäv Leif Nilsson (S) § 73 
João Pinheiro (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Anders Hedenius (S) X, ej §§ 73, 79, 80 pga jäv Lisa Lööf (S) §§ 73, 79, 80 
Åsa Ulander (S) X, ej §§ 63, 65 pga jäv Lisa Lööf (S) §§ 63, 65 
Christiane Rüdiger (V) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) X   
Jörgen Berglund (M) X, ej § 95 pga jäv Elin Nilsson (M) § 95 
Alicja Kapica (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X §§ 53-103  
Lisa Lööf (S) X §§ 63, 65, 73, 79, 80  
Leif Nilsson (S) X, ej § 65 pga jäv § 73  
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X, ej §§ 74-76, 84 pga jäv   
Hans Zetterkvist (V) X   
Isabelle Mixter (V) X, ej § 73 pga jäv   
Reinhold Hellgren (C) X   
Elin Nilsson (M) X § 95  
Habib Effati (M) X   
Ina Lindström Skandevall (L) -   
Johanna Thurdin (MP) X   
Sören Ödmark (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   

 
                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande    
Annelie Wikner tf. kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 54 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 54 
Beatrice Fredriksson kommunjurist  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  

 
Protokollet omfattar §§ 53-103 
 

Det noteras till protokollet att § 88 och § 97 justeras omedelbart och 
anslås separat. 
 
Justeras 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 
§§ 53-72, 74-103 

João Pinheiro 
Ordförande 
§ 73 

 
 
 
Patrik Jansson 
Sekreterare 

 
 
 
Stefan Falk 
Justerare 
§§ 53-103 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-03-13 2017-03-15 2017-03-16 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2017-04-07 2017-03-16 – 2017-04-06 
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 Martin Klausen som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 53  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2017-00088) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  

Ärendet  
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges 
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella 
frågor.  

Överläggning  
Vid dagens sammanträde informerar tillförordnad kommundirektör 
Annelie Wikner bland annat om följande punkter: 
 

• Socialförvaltningens nya organisation. 
• Händelser på barn- och utbildningsförvaltningen som 

exempelvis läslyftet och sommarskolor. 
• Satsningen på språkvänner för en snabbare integration. 
• Verksamheterna Kommunhälsan, Verkstaden och Mat och 

måltider har flyttats till servicecenter. 
 
_ _ _ _ 
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§ 54  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2017-00089) 
 

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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§ 55  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2017-00090) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 56  Godkännande för bisyssla 
(KS-2017-00224-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommundirektör Åsa Belanders anmälda bisyssla, samt 
 
att frågan om bisysslan tas upp vid löne- och utvecklingssamtalet. 
Framkommer något som förändrar den bedömning som nu görs får 
ärendet tas upp igen. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun måste som arbetsgivare ha kännedom om de 
bisysslor de anställda har. Av den anledningen måste uppgifter om de 
anställdas bisysslor kontinuerligt hämtas in och följas upp. Bisysslor 
kan vara förtroendeskadliga, arbetshindrande och/eller 
konkurrerande. Det är arbetsgivaren beslutar om en bisyssla ska 
tillåtas eller förbjudas. 

Överläggning 
Niklas Säwén (s) yrkar bifall till koncernstabens förslag med 
ändringen att den andra att-satsen får följande lydelse: 
 

att frågan om bisysslan tas upp vid löne- och 
utvecklingssamtalet.  Framkommer något som förändrar den 
bedömning som nu görs får ärendet tas upp igen. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00224-1 
• Bisyssla Åsa B 
 
_ _ _ _ 
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§ 57  Årsredovisning 2016 för kommunen och 
kommunkoncernen 
 (KS-2017-00027-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa årsredovisning 2016 för kommunen och 
kommunkoncernen, samt  
 
att överlämna årsredovisningen till revisorerna.  
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna årsredovisningen för 2016 för kommunen och 
kommunkoncernen.  

Ärendet 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till årsredovisning 2016 för 
kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i årsredovisningen 
uppgår till 130,8 miljoner kronor för kommunen och till 216,4 
miljoner kronor i den sammanställda redovisningen. Avstämningen 
mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i 
balans. Kommunen uppnår dock inte alla målen för god ekonomisk 
hushållning.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-03-06 - § 19, separat utlagd 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00027-6, separat utlagd 
• Årsredovisning 2016, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
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§ 58  Överföring av nämndernas resultat och 
investeringsanslag 2016 samt anslag för 
förbrukning av överskott 
 (KS-2017-00138-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultatöverföring från 2016 enligt koncernstabens 
förslag inkluderande att bevilja undantag enligt Synnerliga skäl för 
kostnader inom stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, 
Drakfastigheter, 
 
att bevilja nämnderna anslag på 15 055 tkr för planerad förbrukning 
av tidigare års överskott, samt 
 
att finansiering sker med 15 055 tkr ur kommunfullmäktiges anslag 
för ianspråktagande av överskott. 
 

Ärendet 
Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas 
i en egen process – Överföring av resultat. Enligt reglerna så ska 
nämnderna beviljas anslag för den förbrukning som nämnderna ska 
göra av ackumulerat överskott under innevarande år. Prövning av 
undantag från överföring av resultat ska ske enligt begreppet 
Synnerliga skäl.  
 
Nämndernas samlade egna kapital 2016-01-01 uppgick till 76,7 
mnkr. Koncernstabens förslag till överföring av 2016 års resultat med 
undantag för Synnerliga skäl samt reglering av kapitaltjänstkostnader 
innebär att nämndernas samlade egna kapital 2017-01-01 uppgår till -
109,7 mnkr, se bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutade under 2016 att tidigare service- och 
tekniks verksamheter fr o m 2017-01-01 skulle överföras till 
Drakfastigheter, koncernstaben och servicecenter. Utifrån detta har 
koncernstaben fördelat service- och tekniks ackumulerade överskott 
på respektive verksamhet samt särredovisat resultaten för 2016. Det 
innebär att de överförda verksamheterna har ett eget ingående 
ackumulerat resultat med sig i den nya organisationen, se bilaga 1. 
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Denna särredovisning år 1 har tidigare tillämpats vid 
omorganisationer.    
 
Koncernstabens förslag innebär att stadsbyggnadsnämnden totalt 
beviljas undantag med 10 785 tkr för bl a bostadsanpassningsbidrag, 
miljösaneringar m m och Drakfastigheter med 2 800 tkr för sanering 
av PCB och asbest i 3 objekt. Dessa undantag följer tidigare års 
praxis för vad som kan betraktas som undantag enligt Synnerliga 
skäl. 
 
Servicecenter begär undantag av hela driftresultatet för 2016 på 7 457 
tkr med motivering att beställda volymer inom framförallt 
ekonomiområdet inte uppgått till de budgeterade. Koncernstaben 
konstaterar att den uppdelning som nu gjorts av tidigare service- och 
tekniks ackumulerade överskott fr o m 2016 innebär att även de 
verksamheter som tidigare övergått till servicecenter nu har fått 
tillgång till sina ackumulerade överskott vilket borde ge möjlighet till 
en anpassning över tid av verksamheten.  
 
Barn- och utbildningsnämnden begär täckning av redovisat dubbelt 
statsbidrag 2015 på 18 400 tkr som påverkat 2016 negativt med 
18 400 tkr. Koncernstaben konstaterar att barn- och 
utbildningsnämnden i resultatet för 2015 tillgodoräknats det dubbla 
statsbidraget innebärande att ackumulerade överskottet 2016-01-01 
var 18 400 tkr för högt. Ingen justering har tidigare gjorts av 2015 års 
resultat och därmed kan den negativa påverkan med 18 400 tkr under 
2016 betraktas som en intern reglering inom barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Socialnämnden begär undantag för hela driftresultatet 2016 på 154 
953 tkr. 
Även för resultatet 2015 på -213 823 tkr begärde socialnämnden 
undantag. Kommunfullmäktige beslutade då att inte bevilja undantag 
enligt Synnerliga Skäl. Koncernstaben konstaterar att i MRP 2017-
2020 har ett villkorat anslag på 25 mnkr för 2017 och 2018 
reserverats för socialnämnden om vissa nivåer av minskat underskott 
kan uppnås. Bedömningen om villkoren är uppfyllda och nivån på 
anslaget kommer att behandlas i särskilt ärende. Koncernstaben har 
även noterat att kommunfullmäktige i samband med beslut om 
delårsrapport 2 2015 beviljat socialnämnden att få kostnader för 
gratis kaffe till personalen undantagna vid överföring av resultatet 
2016. Personalnämnden beslutade att införa gratis kaffe under 2016 
och socialnämnden beräknade årskostnaden till 1 mnkr. 
Socialnämnden har i sitt beslut inte angett någon kostnad för 2016 
och kommunfullmäktiges beslut lämnas därför utan åtgärd.   
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Koncernstaben har i sitt förslag hanterat servicecenters, barn- och 
utbildning samt socialnämndens begäran som att inget undantag kan 
beviljas med motivering att underskotten inte kan hänföras till 
begreppet Synnerliga skäl. Avsteg från reglerna kan endast beslutas 
av kommunfullmäktige. Koncernstaben överlämnar servicecenters, 
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens begäran om 
undantag till kommunfullmäktige för beslut. 
 
När årsredovisningen för 2016 behandlas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-03-27 kommer varje nämnds egna kapital 2017-
01-01 ingå med en not om att det är kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Investeringsanslag som inte förbrukats under 2016 och överförs till 
2017 redovisas i bilaga 3. Överfört belopp uppgår till 1 197,7 mnkr.  
 
Koncernstaben föreslår att nämnderna beviljas anslag på 15 055 tkr 
för förbrukning av tidigare års överskott. Koncernstaben konstaterar 
att framförallt koncernstaben begärt att få ianspråkta ackumulerat 
överskott i större omfattning än tidigare år. I förslaget har detta 
beaktats utifrån att det inte finns centrala medel avsatta för utveckling 
av kommunövergripande processer m m och istället får då 
koncernstabens ackumulerade överskott användas för finansiering av 
centrala utvecklingsprojekt. Finansiering av totala anslaget som 
föreslås på 15 055 tkr sker genom ianspråktagande av 
kommunfullmäktiges anslag för förbrukning av tidigare års överskott 
på 20 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-03-06 - § 20, separat utlagd 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00138-1, separat utlagd 
• Överf resultat 2016 till 2017 bilaga 1, separat utlagd 
• Överf resultat 2016 till 2017 bilaga 2, separat utlagd 
• Överf resultat 2016 till 2017 bilaga 3, separat utlagd 
• Överf resultat 2016 till 2017 bilaga 4, separat utlagd 
• Överf resultat 2016 till 2017 bilaga 5, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
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§ 59  Årsredovisning 2016 för Stadsbacken AB 
(KS-2017-00053-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bolagen i Stadsbackenkoncernen har bedrivit sin verksamhet 
inom de kommunala befogenheterna och i enlighet med de 
kommunala ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2016 
till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00053-1 
• Årsredovisning Stadsbacken AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Stadsbacken AB, separat 

utlagd 
• Årsredovisning 2016-Stadsbackenkoncernen, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
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§ 60  Årsredovisning 2016 för MittSverige Vatten 
AB 
(KS-2017-00066-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i MittSverige Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00066-1 
• Årsredovisning MittSverige Vatten AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport MittSverige Vatten AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 16 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 61  Årsredovisning 2016 för Sundsvall Vatten 
AB 
(KS-2017-00065-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00065-1 
• Årsredovisning Sundsvall Vatten AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Vatten AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 62  Årsredovisning 2016 för Sundsvall Energi 
AB 
(KS-2017-00070-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00070-1 
• Årsredovisning Sundsvall Energi AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Energi AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 63  Årsredovisning 2016 för Sundsvall Elnät AB 
(KS-2017-00072-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Åsa Ulander (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00072-1 
• Årsredovisning Sundsvall Elnät AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Elnät AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 64  Årsredovisning 2016 för ServaNet AB 
(KS-2017-00073-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2016 till 
Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00073-1 
• Årsredovisning ServaNet AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport ServaNet AB, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 20 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 65  Årsredovisning 2016 för Mitthem AB 
(KS-2017-00075-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB följer revisorns 
förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2016 till 
Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Åsa Ulander (S) och Leif Nilsson (S) anmäler jäv och deltar därför 
inte i behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00075-1 
• Årsredovisning Mitthem AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Mitthem AB, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 66  Årsredovisning 2016 för REKO Sundsvall 
AB 
(KS-2017-00074-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Reko Sundsvall AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Reko Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00074-1 
• Årsredovisning Reko AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Reko AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 67  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Exploatering AB 
(KS-2017-00056-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 
AB följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00056-1 
• Norra Kajen Exploatering AB ÅR 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen 

Exploatering AB, separat utlagd 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 68  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Kvarter 11 AB 
(KS-2017-00057-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 11 AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 11 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00057-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 11 AB ÅR 2016, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Kvarter 11 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 24 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 69  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Utveckling AB 
(KS-2017-00058-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat 
årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00058-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Utveckling AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Utveckling 

AB, separat utlagd 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 70  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Holding AB 
(KS-2017-00059-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00059-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Holding AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Holding 

AB, separat utlagd 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 71  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Kvarter 3 AB 
(KS-2017-00060-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00060-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 3 AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Kvarter 3 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 72  Årsredovisning 2016 för Norra Kajen 
Kvarter 8 AB 
(KS-2017-00062-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 8 AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Norra Kajen Kvarter 8 AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00062-1 
• Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 8 AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Norra Kajen Kvarter 8 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 73  Årsredovisning 2016 för Näringslivsbolaget 
AB 
(KS-2017-00063-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har överlämnat 
årsredovisning för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Bodil Hansson (S), Anders Hedenius (S) och Isabell Mixter (V) 
anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00063-1 
• Årsredovisning Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2016, separat 

utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Näringslivsbolaget AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 74  Årsredovisning 2016 för Sundsvall 
Logistikpark AB 
(KS-2017-00067-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jan-Olov Lampinen (S) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00067-1 
• Årsredovisning Sundsvall Logistikpark AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Logistikpark 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 30 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 75  Årsredovisning 2016 för Sundsvalls 
Oljehamn AB 
(KS-2017-00068-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Oljehamn AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jan-Olov Lampinen (S) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00068-1 
• Årsredovisning Sundsvall Oljehamn AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvall Oljehamn AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 76  Årsredovisning 2016 för Sundsvalls Hamn 
AB 
(KS-2017-00069-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Jan-Olov Lampinen (S) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00069-1 
• Årsredovisning Sundsvalls Hamn AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Sundsvalls Hamn AB, 

separat utlagd 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 32 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 77  Årsredovisning 2016 för Korsta Oljelager AB 
(KS-2017-00071-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB följer 
revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00071-1 
• Årsredovisning Korsta Oljelager AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Korsta Oljelager AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 33 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 78  Årsredovisning 2016 för Sundsvalls 
kommuns Industrifastigheter AB 
(KS-2017-00064-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i SKIFU AB följer revisorns 
förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i SKIFU AB har överlämnat årsredovisning för 2016 till 
Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00064-1 
• Årsredovisning SKIFU AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport SKIFU AB, separat 

utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 34 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 79  Årsredovisning 2016 för Midlanda Flygplats 
AB 
(KS-2017-00054-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Flygplats AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Flygplats AB har överlämnat årsredovisning för 
2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00054-1 
• Årsredovisning Midlanda Flygplats AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Midlanda Flygplats AB, 

separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 35 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 80  Årsredovisning 2016 för Midlanda 
Fastigheter AB 
(KS-2017-00055-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda Fastigheter AB 
följer revisorns förslag och  

- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Ärendet 
Styrelsen i Midlanda Fastigheter AB har överlämnat årsredovisning 
för 2016 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00055-1 
• Årsredovisning Midlanda Fastigheter AB 2016, separat utlagd 
• Lekmannarevisorns granskningsrapport Midlanda Fastigheter 

AB, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
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§ 81  Utvärdering av kommunens samlade 
system för intern kontroll 2016, nämnderna 
 (KS-2017-00024-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens 
samlade system för intern kontroll 2016, samt 
  
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer samt 
till nämnderna. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att notera föreliggande rapport. 
 

Ärendet 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en 
inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består 
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  
 
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Det 
sker hela tiden förbättringar. Kommunen har omfattande 
uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som är en del i 
internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring 
kontrollplanerna. Samtliga nämnder tar beslut om 
kontrollpunkter/planer, genomför de flesta åtgärderna under året och 
rapporterar i tid. Att nämnderna allt oftare i sina kontrollplaner anger 
vilka mål/rapportering/regler som kontrollpunkterna hör till och 
genomför risk och väsentlighetsbedömningar, innebär att man visar 
att man arbetar med att säkerställa styrbarhet, säkerhet och 
effektivitet. 
 
Förvaltningarna har utvecklat sitt arbete med den interna kontrollen 
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men det finns en del områden för ytterligare utveckling. 
Koncernstaben nämner exempelvis området riskbedömning, både att 
beskriva och dokumentera motiveringarna. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-02-21 - § 12 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00024-9 
• Bilaga 1 Uppföljning av internkontroll 2016 nämnderna 
• Miljönämndens protokoll 2016-12-07 § 81 
• Miljökontorets skrivelse 2016-11-14 
• Miljönämndens handlingar 
• NAVI protokoll 2016-12-14 § 125 
• FAVI skrivelse 2016-11-24 
• NAVI handlingar 
• Socialnämndens protokoll 2016-12-14 § 230 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-12-02 
• Socialnämndens handlingar 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-12-21 § 122 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2016-11-15 inkl bilagor 
• Lantmäterinämndens protokoll 2016-12-21 § 15 
• Lantmäterikontorets skrivelse 2016-12-01 
• Lantmäterinämndens handlingar 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-21 § 201 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-11-30 
• Barn- och utbildningsnämndens handlingar 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-12-21 § 183 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-11-14 
• Stadsbyggnadsnämndens handlingar 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2017-01-20 § 3 
• Överförmyndarnämndens handlingar 
• Förvaltningar KS protokoll 2016-12-05 § 306 
• Förvaltningar INSU protokoll 2016-11-15 § 95 
• Förvaltningar Koncernstabens skrivelse 2016-10-24 
• Förvaltningar KS handlingar 
• Uppsiktsplikt KS protokoll 2016-12-05 § 307 
• Uppsiktsplikt FINU protokoll 2016-11-22 § 122 
• Uppsiktsplikt Koncernstabens skrivelse 2016-10-24 
• Uppsiktsplikt KS handlingar 

 
_ _ _ _ 
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§ 82  Rapport och utvärdering av internkontrollen 
2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund 
 (KS-2017-00137-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande rapport och utvärdering av Medelpads 
Räddningstjänstförbunds arbete med intern kontroll för 2016, samt 
 
att beslutet, rapporten och utvärderingen överlämnas till kommunens 
revisorer samt till Medelpads Räddningstjänstförbund. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att notera föreliggande rapport och utvärdering. 

Ärendet 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en 
inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
Enligt kommunallagen ska tillämpliga delar även gälla 
kommunalförbund.  
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består 
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. 
Kommunen och räddningstjänstförbundet har omfattande 
uppföljningar som månads-och tertialredovisningar, som är en del i 
internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring 
kontrollplanerna. Medelpads Räddningstjänstförbund har under 2016 
arbetat med tre av fyra områden som fanns på den beslutade planen. 
Det fjärde området förs över till 2017 års plan och för de andra tre 
områdena finns förslag på åtgärder som förbättrar rutinerna. 
Räddningstjänst-förbundet har i beslut uttalat att arbetet med den 
interna kontrollen för 2016 varit tillfredsställande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-02-21 - § 13 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00137-1 
• MRF protokoll 2016-12-09 § 59 
• Förslag till beslut om årsredovisning av internkontroll för 2016 
• Interkontrollrapport 2016 fungerande materiel på 

räddningsfordonen 
• Internkontrollrapport 2016 inköpsdelegationer och kunskapsnivå 

inom området 
• Internkontrollrapport 2016 rutiner för ekonomisk uppföljning 
• Rapportering internkontrollplan 2016 
• Självdeklaration internkontroll 2016 förbundschef 
• Mål och resursplan 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 83  MRP 2017-2020 tryggare och trivsammare 
Sundsvall 
 (KS-2016-00650-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag ”Hela Sundsvall ska leva” daterat  
2017-02-03 om hur prioriteringar av anslaget på 50 mnkr för ett 
tryggare och trivsammare Sundsvall ska göras, 
 
att inriktningen bör vara att fördelningen är 35 mnkr till 
stadsbyggnadsnämnden och 15 mnkr till kommunstyrelsen, 
Drakfastigheter, 
 
att anslaget fortsatt återfinns under kommunstyrelsen gemensamt och 
att stadsbyggnadskontoret och Drakfastigheter utför åtgärderna och 
kostnadsför dessa i sina ordinarie verksamheter, 
 
att stadsbyggnadskontoret och Drakfastigheter löpande avropar 
finansiering för sina åtgärder hos koncernstaben, 
 
att underlaget för avropet ska bestå av en beskrivning av åtgärden 
och en kostnadskalkyl, samt 
 
att ge kommundirektören delegation på att besluta om avrop från 
anslaget och att delegationen gäller under 2017. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2016 om mål och 
resursplan, MRP 2017-2020. I beslutet fanns ett anslag om 50 mnkr 
för ett Tryggare och trivsammare Sundsvall.  
 
Genom MRP:n beslutar den politiska ledningen att man vill göra 
satsningar för att Hela Sundvall ska leva. Anslaget om 50 mnkr finns 
under 2017 och beskrivs enligt följande: 
”Under 2017 görs även en särskild satsning för att förbättra miljön 
och tryggheten i hela kommunen genom att exempelvis öka 
trafiksäkerheten i bostadsområden, trygghetsröja bostadsnära skog, 
rusta upp det kommunala vägnätet, restaurera parkgator och stigar 
samt att fräscha upp lekplatser, skolgårdar och mötesplatser i 
bostadsområden.” 
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Av MRP:n framgår att det ska fördelas till nämnder enligt särskilt 
beslut. Det är två nämnder, stadsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen som berörs av beslutet. Representanter för både 
tjänstemän och politiker från de berörda nämnderna har deltagit i 
arbetet med att ta fram ett förslag till åtgärdsprogram, jämför bilaga. 
Inriktningen på fördelningen uppgår till 35 mnkr till 
stadsbyggnadsnämnden och 15 mnkr till kommunstyrelsen, 
Drakfastigheter. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag med följande tillägg: 
 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta och genomföra Moderaternas förslag ”Krafttag för 
trygghet i hela kommunen – 10 konkreta förslag” (dnr KS-
2017-00262) 
 

Martin Klausen (SD) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) och Martin Klausens (SD) förslag. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och Martin Klausen (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) avstår från att delta i 
dagens beslut med hänvisning till deras respektive partiers förslag till 
mål- och resursplaner. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-03-06 - § 21, separat utlagd 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00650-1, separat utlagd 
• Karta - Hela Sundsvall ska leva, 2017-02-03, separat utlagd 
 
_ _ _ _ 
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§ 84  Tilläggsavtal till Genomförande- och 
finansieringsavtal 

Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i 
Maland, upprustning och elektrifiering av 
Tunadalsbanan, kombiterminal samt anslutnings-
spår till Ortvikens pappersbruk och 
Tunadalssågen 
(KS-2017-00134-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna och anta Tilläggsavtal till Genomförande- och 
finansieringsavtal - Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i 
Maland, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, 
kombiterminal samt anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och 
Tunadalssågen 
 

Ärendet 
Trafikverket har inför framtagandet av en ny nationell 
transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029, ansett att det finns ett 
behov av att uppdatera Genomförande- och finansieringsavtal – 
Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning 
och elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal samt 
anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen 
(diarienummer F09-7686/IN00). Behoven berör den föreslagna 
lösning om ett tredje mötesspår vid Birsta station, som har tagits fram 
i projektet samt de nya beräknade kostnaderna för åtgärderna. 
 
Avtalsparter till tilläggsavtalet är Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen 
i Västernorrland, SCA samt Landstinget Västernorrland som sedan 
årsskiftet 2016/2017 är regional planupprättare för 
infrastrukturfrågor. 

Jäv 
Jan-Olov Lampinen (S) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 
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Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-02-21 - § 14 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00134-1 
• Genomförande- och finansieringsavtal 2009-09-30 
• Tilläggsavtal till Genomförande och finansieringavtal Maland 

Tunadal 13 feb slutlig 
 
_ _ _ _ 
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§ 85  Bättre mat (kostpolitiskt program) VHT 2, 
KS 2015 
 (KS-2016-00624-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva styrdokumentet Övergripande måltidspolicy för 
Sundsvalls kommun, 
 
att anta dokumentet Kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun 
(daterat 2017-01-30) som styrdokument för måltidsverksamheten i 
Sundsvalls kommun, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta funktionen 
måltidscontroller, 
 
att kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr för att funktionen 
måltidscontroller, 
 
att ställa sig bakom ett successivt införande av en styrande 
huvudprincip för måltidsverksamheten på kommunala skolor och 
förskolor i Sundsvalls kommun, vilken innebär lokal tillagning av 
mat på skolan i så stor utsträckning som möjligt, 
 
att anta en anpassad lösning när huvudprincipen inte är tillämplig, 
där skolan köper mat från Servicecenter, 
 
att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att implementera det 
steg 1 som beskrivs i utredningen under 2017 och 2018 
 
att i de fall mindre investeringar behövs för genomförandet av steg 1 
behandlas dessa av barn- och utbildningsnämnden 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att efter två år utvärdera 
implementeringen och kostnadsutvecklingen av steg 1 och 
återkomma till kommunfullmäktige för vidare ställningstagande 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med utvärderingen 
också utreda måltidsverksamheten inom socialnämndens 
verksamheter och möjligheter till samordning 
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att kommunstyrelsen får i uppdrag att rapportera 
kostnadsutvecklingen till barn- och utbildningsnämnden och föreslå 
eventuella åtgärder vid avvikelser 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa tjänsten 
”näringsberäknade matsedlar och recept” i Servicecenters 
tjänstekatalog,  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa tjänsten ”specialkost” i 
Servicecenters tjänstekatalog,  
 
att Sundsvalls Mat & Måltider (Servicecenter) får i uppdrag att 
anpassa sin verksamhet efter gällande efterfrågan, på sådant sätt att 
befintligt portionspris kan bibehållas (eller sänkas), exkluderat 
ordinarie uppräkning 
 
att åtgärder vidtas för att säkerställa att samtlig måltidspersonal i 
Sundsvalls kommun, oavsett vart i organisationen den är anställd, 
garanteras likvärdig kompetensutveckling 
 
att åtgärder vidtas för att säkerställa att tidigare fattade beslut i 
inköpsstrategin följs även med ny huvudprincip och 
organisationsform 

 

Ärendet 
Ärendet är en slutrapportering av MRP-uppdraget Bättre mat, MRP 
2015-16. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag med ändringen att den sjätte att-satsen får 
följande lydelse: 
 

att anta en anpassad lösning när huvudprincipen inte är 
tillämplig, där skolan köper mat från Servicecenter eller 
annan leverantör 

 
Vidare yrkar han att att-sats 16 stryks. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkanden. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Jörgen Berglund 
(M) med fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-02-14 - § 13 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00624-7  
• Bilaga 1 Kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun 
• Bilaga 2 Utredning av möjligheten till tillagning nära matgästen 
• Bilaga 3 Kalkyl över investeringsbehov i skolkök vid egen 

tillagning 
• Bilaga 4 Rapport Miljökontoret - Inventering av 

investeringsbehov i skolkök 
• Bilaga 5 PM från Addera Upphandling angående inköp av 

närproducerat samt krav på djurskydd 
• Bilaga 6 Övergripande måltidspolicy för Sundsvalls kommun 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-10-19 § 183 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-10-11 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-10-25 § 

140 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-09-30 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-11-14 § 285 
• Koncernstabens skrivelse 2016-09-30 
_ _ _ _ 
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§ 86  Ändring av namn för kommunala 
handikapprådet 
 (KS-2016-00825-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna att Kommunala handikapprådet byter namn till 
Kommunala funktionshindersrådet. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att ändra namnet på det nuvarande Kommunala 
handikapprådet, KHR. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att rådet ska byta namn till 
Kommunala tillgänglighetsrådet. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Liza-Maria 
Norlin (M) och Stefan Falks (L) förslag. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-02-14 - § 12 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00825-1  
_ _ _ _ 
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§ 87  Revidering och fastställande av 
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster 
inom Sundsvalls kommun 
 (KS-2015-00710-19) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dagvatten gata och 
dagvatten fastighet enligt karta D1, D6 och D10 daterade 2017, 
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dagvatten gata och 
dagvatten fastighet enligt karta D2-D 5och D7-D9 samt D11-D17 
daterade 2014, samt  
 
att fastställa nya verksamhetsområden för dricksvatten och 
spillvatten enligt karta VS1-VS31 daterade 2017. 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-03-13 50 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-02-21 - § 13 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00710-19  
• Revidering verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten 2017-01-30 
• Översikt verksamhetsområden dagvatten (D) Sundsvall, separat 

utlagd 
• D1-Liden, separat utlagd 
• D2-Indal, separat utlagd 
• D3-Kovland, separat utlagd 
• D4-Stöde, separat utlagd 
• D5-Nedansjö, separat utlagd 
• D6-Bergsåker, separat utlagd 
• D7-Töva, separat utlagd 
• D8-Sundsvall, separat utlagd 
• D9-Sundsvall, separat utlagd 
• D10-Sundsvall, separat utlagd 
• D11-Alnö, separat utlagd 
• D12-Alnö, separat utlagd 
• D13-Alnö, separat utlagd 
• D14-Matfors, separat utlagd 
• D15-Lucksta, separat utlagd 
• D16-Stockvik_Essvik, separat utlagd 
• D17-Njurundabommen_Juniskär, separat utlagd 
• Översikt verksamhetsområden dricksvatten, spillvatten (VS) 

Sundsvall, separat utlagd 
• VS 1-LidensbodaJärkvissle, separat utlagd 
• VS 2-Liden, separat utlagd 
• VS 3-Liden, separat utlagd 
• VS 4-GimåforsVikeAnundgård, separat utlagd 
• VS 5-StorHullsjönSulå, separat utlagd 
• VS 6-Indal, separat utlagd 
• VS 7-Indal, separat utlagd 
• VS 8-Kovland, separat utlagd 
• VS 9-Stöde, separat utlagd 
• VS 10-Stöde, separat utlagd 
• VS 11-Fanbyn, separat utlagd 
• VS 12-Nedansjö, separat utlagd 
• VS 13-Bergsåker, separat utlagd 
• VS 14-Töva, separat utlagd 
• VS 15-Sundsvall, separat utlagd 
• VS 16-Sundsvall, separat utlagd 
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• VS 17-Sundsvall, separat utlagd 
• VS 18-Alnön, separat utlagd 
• VS 19-Alnön, separat utlagd 
• VS 20-Alnön, separat utlagd 
• VS 21-Matfors, separat utlagd 
• VS 22-Matfors, separat utlagd 
• VS 23-Lucksta, separat utlagd 
• VS 24-AllstaKlingsta, separat utlagd 
• VS 25-StockvikEssvik, separat utlagd 
• VS 26-NjurundabommenJuniskär, separat utlagd 
• VS 27-Veda, separat utlagd 
• VS 28-Ovansjö, separat utlagd 
• VS 29-Björkön, separat utlagd 
• VS 30-Västanå, separat utlagd 
• VS 31-LubbanGaltström, separat utlagd 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-04-27 § 55 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-03-22 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2016-04-13 § 26 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-08-21 
• Stadsbacken AB skrivelse 2015-07-27 
• SVAB protokoll 2014-02-20 § 17 
• SVAB protokoll 2014-09-17 § 53 
• SVAB protokoll 2015-02-19 § 9 
• SVAB skrivelse 2013-02-11 
• SVAB skrivelse 2015-03-20. 
• MittSverige Vatten AB -Komplettering verksamhetsområden 

dricks-, spill- och dagvatten 2016-03-09 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-05-16 § 138 
• Koncernstabens skrivelse 2016-03-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 88  Kommunstyrelsens svar på revisionens 
granskning av de kommunala bolagens 
miljöarbete 
 (KS-2017-00040-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse, dnr KS-2017-00040-4, som 
svar till revisionen. 
 

Ärendet 
Lekmannarevisorerna i Sundsvalls kommun har genomfört en 
granskning med syfte att bedöma om Stadsbacken AB med dess 
helägda dotterbolag samt Midlanda Flygplats AB har ändamålsenliga 
och effektiva processer för att underbygga och möjliggöra uppfyllnad 
av ägarens (fullmäktiges) miljörelaterade mål. Enligt granskningen är 
kommunstyrelsen och Stadsbackens strategiska styrning i miljöfrågor 
otydlig. Det saknas även tydliga former för kommunövergripande 
och samlad analys av måluppfyllelse rörande miljörelaterade mål 
samt återrapportering till kommunfullmäktige. Revisionen önskar 
svar om vilka åtgärder kommunstyrelsen kommer att vidta utifrån 
beskrivningen i revisionsrapporten. 
 
Revisionen önskar svar senast första mars 2017. Kommunstyrelsen 
har bett om och beviljats uppskov till 14 mars. 

Överläggning 
Det noteras att dateringen i attsatsen ska ändras till skrivelsens 
diarienummer: 
 

att anta koncernstabens tjänsteskrivelse, dnr KS-2017-00040-4, 
som svar till revisionen. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag med justeringar gjorda vid 
dagens sammanträde. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 
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serviceutskott - 2017-02-14 - § 17 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00040-4 
• Rapport Granskning av miljöarbete Sundsvalls kommun 
• Missiv Granskning av de kommunala bolagens miljöarbete-KS 
 
_ _ _ _ 
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§ 89  Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland läns 
förslag till reviderad förbundsordning och 
reglemente, mm. Framtaget p g a 
revisionsanmärkningar 2013 och senare. Ersätter 
av kommunalförbundet tidigare tillbakadraget 
förslag 2015 
(KS-2016-00821-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet i väntan på förbundsmedlemmarnas pågående 
översyn utifrån kommunfullmäktigebeslut 2016-09-26 § 185. 
 

Ärendet 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län har skickat förslag till förändrad förbundsordning, ändrat 
reglemente för kommunalförbundet samt förslag till ändrat 
reglemente för revisorerna. Förbundsdirektionen har fastställt 
förändringarna och har överlämnat förslagen till medlemmarna för 
godkännande.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-02-14 - § 14 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00821-2 
• Missiv_medlemmarna 
• Revidering av förbundsordning 
• Revidering av reglemente 
• Revidering av reglemente för revisorerna 
• Granskning av KTM ansvarsutövande och intern kontroll 
• Granskning av KTM bokslut och årsredovisning 2015 
• Ny förbundsordning och nya reglementen för 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 

• Koncernstabens PM "Genomgång av ändringar i 
förbundsordningen och övriga förslag", daterad 2015-04-22 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2015-06-08 §282 
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§ 90  Överlåtelse av system för 
realtidsinformation 
 (KS-2016-00906-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland överlåta system för realtidsinformation för 
kvarstående restvärde om högst 637 000 kronor, samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att reglera ägarförhållandet för det system för 
realtidsinformation som Sundsvalls kommun upphandlade 2011 i 
samverkan med dåvarande Västernorrlands läns trafik AB, numera 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-02-14 - § 15 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00906-1  
• Avtal realtid mellan Sundvalls kommun och Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheteten i Västernorrlands län 2017-01-20 
• Avtal angående leverans, installation och driftsättning angående 

realtidssystem i Västernorrland 2011-12-09 
• Redovisning restvärde KTM 2016 
• Drift och supportavtal 2011-12-09 
• Avtalsöverlåtelse 

 
_ _ _ _ 
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§ 91  Förslag från Nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration om översyn av 
Rådet för integration och tillväxt  
 (KS-2016-00915-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att en översyn av Rådet för integration och tillväxt genomförs av 
koncernstaben i samband med framtagandet av ett styrande dokument 
för integration för Sundsvalls kommun.  
 

Ärendet 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2016 att 
föreslå att ”kommunstyrelsen gör en översyn av Rådet för integration 
och tillväxts roll, funktion, och administrativa tillhörighet”. Ärendet 
är koncernstabens förslag till beslut i kommunstyrelsens hantering av 
frågan.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-02-21 - § 9 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00915-2  
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 

integration 2016-11-16 § 108 
• Favis skrivelse 2016-11-09  
• Skrivelse - Navis ansvar och insatser inom integrationsuppdraget 

slutversion (NAVI-2016-00076-2) 
 
_ _ _ _ 
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§ 92  Rekryterings och utvecklingsplan (RUP) för 
kompetensförsörjning 2017-2019 - 
kommunstyrelsens remissvar 
 (KS-2017-00043-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till remissvar som sitt eget (dnr KS-
2017-00043-2). 
 

Ärendet 
Ärendet är kommunstyrelsens remissvar på personalnämndens 
förslag till Rekryterings och utvecklingsplan (RUP) för 
kompetensförsörjning 2017-2019.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-02-14 - § 18 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00043-2 
• Protokollsutdrag personalnämnden 2016-12-14 §46 
• Remiss RUP (PN-2016-00039-3) 
• Remissutgåva Sundsvalls kommuns Rekryterings och 

utvecklingsplan (RUP) (PN-2016-00039-3) 
 

_ _ _ _ 
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§ 93  Fördelning av medlen för stärkt integration, 
MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020 
 (KS-2016-00774-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fördela 500 000 kr till Sundsvalls Elnät AB för att ”utreda och 
skapa förutsättningar för en lyckad integration av nyanlända personer 
på Sundsvalls Elnät AB och ServaNet AB i Sundsvall”, 
 
att för år 2017 tilldela Mitthem AB 1 500 000 kr för 
”Bo-skola”, ”Starta aktiviteter och skapa arbetstillfällen via våra 
underleverantörer med syfte att öka integrationen”,  
”Coacha och vara nära individerna som kommer ut på praktik och 
arbetsplatser, t.ex, via handledarutbildning” samt ”Arbeta med 
sociala anställningar vid upphandlingar”, 
 
att fördela 350 000 kr till MittSverige Vatten & Avfall AB för 
”Kretsloppstjänster för ökad integration”, 
 
att för år 2017 tilldela medel till socialnämnden enligt nedanstående 
fördelning: 
Språkombud: 330 000 kr  
Samhällsbiträde: 700 000 kr   
Projekt ”Mot en stark och frisk framtid”: 1 265 000 kr,  
 
att för år 2017 tilldela barn- och utbildningsnämnden medel enligt 
nedanstående fördelning: 
Elevvärdar gymnasiet (2gether): 800 000 kr 
Pedagogiskt lärarstöd: 375 000 kr  
Legitimering modersmålslärare: 1 330 000 kr 
Brobyggare förskola-skola: 600 000 kr 
Kompetensutveckling studie- och yrkesvägledning  
för nyanlända: 80 000 kr 
Kompetensutvecklingsinsatser för pedagoger och skolledare gällande 
nyanlända: 60 000 kr 
Hälsodag/friluftsdag (2gether): 55 000 kr,     
 
att för år 2017 tilldela kultur- och fritidsnämnden medel enligt 
nedanstående fördelning: 
Riktat föreningsstöd: 1 000 000 kr   
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Kom-ut – Nyanlända: 100 000 kr 
Samverkan fritidsgårdar (tjejer): 125 000 kr  
Utveckla supportfunktionen för Integration, språk och arbetsmarknad 
(ISA): 300 000 kr 
Sommarsimskola: 450 000 kr,   
 
att för år 2017 tilldela nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 
och integration medel enligt nedanstående fördelning: 
CREA: 2 500 000 kr 
Språkstöd: 1 000 000 kr  
KomiStudier: 600 000 kr  
Projekt Mötesplatser och information: 100 000 kr,  
 
 att i anspråkta 130 000 kr till koncernstaben för samlad 
integrationsinformation på sundsvall.se, 
 
att för år 2017 ianspråkta 350 000 kr till Servicecenter för insatsen 
”Framsteget”,  
 
att notera att kommunstyrelsen redan beslutat om att medfinansiera 
Länsstyrelseprojektet ”Integration och tillväxt” med 400 000 kr för år 
2017, i ärende KS-2016-00636,  
 
att uppmana respektive nämnd och bolag att fastslå egna regelbundet 
återkommande uppföljningsdatum av arbetet med de olika insatserna,  
 
att samtliga insatsers genomförande effekter av insatserna 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast mars 2018,  
 
att koncernstaben överför ovan uppräknade belopp till respektive 
nämnd som ett bidrag ur kommunstyrelsens anslag för stärkt 
integration,  
 
att berörda bolag fakturerar kommunen för åtgärderna, samt  
 
att övriga ansökningarna om medel för 2017 avslås.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag på fördelning av medel för ”Stärkt integration”, 
som kommunstyrelsen har att fördela enligt Mål och resursplan 2017-
2018, med plan för 2019-2020.  
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Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag till attsatserna 1-9 och 11-14 samt 
yrkar bifall till attsatserna 10 och 15. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag med följande ändring: 
 

att stryka orden ”och eventuellt påvisade” i den tolfte att-
satsen. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Jörgen Berglunds (M) förslag och dels Martin Klausens (SD) förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Jörgen Berglunds (M) förslag. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) avstår från att delta i 
dagens beslut med hänvisning till deras respektive partiers förslag till 
mål- och resursplaner. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-02-21 - § 10 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00774-9  
• Kommentarer till övriga förslag 
• Remissvar Sundsvall Elnät AB 
• Remissvar Mitthem 
• Projektdirektiv Mitthem 2017-01-27 
• Remissvar MittSverige Vatten & Avfall AB 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-01-25 § 11 
• Ansökan förstärkt integration - Språkombud 
• Projektansökan Språkombud 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-01-25 § 12 
• Stärkt integration - Samhällsbiträde 
• Samhällsbiträde 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-01-25 § 13 
• Ansökan stärkt integration - För en stark och frisk framtid 
• Projektplan För en stark och frisk framtid 
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 

och integration 2017-01-18 §3 
• Remissvar – Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
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• Integrationsförslag Gymnasiet 2gether 
• Pedagogiskt lärarstöd 

Kompetensutveckling modersmålslärare 
• Brobyggare fokus förskola - skola 
• Studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever 
• Kompetensinsats för pedagoger och skolledare 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-01-25 § 6 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2017-01-18 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-01-18 § 5 
• Remissvar – Favis skrivelse 
• Projektdirektiv Crea v 1 
• Ansökan koncernstaben angående sundsvall.se 
• Service center - förslag integration 
• Näringslivsbolaget AB 2017-01-20 § 7 
• Näringslivsbolagets skrivelse 
• Näringslivsbolaget_Företagande 
• Näringslivsbolaget -projektplan Kulturarv 
• Skönsbergs Brobyggarprojekt 
• Stadsbyggnadsnämnden 2017-01-18 § 3 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Tillsammans 
• Protokollsutdrag personalnämnden 2017-01-25 
• Remissvar personalnämnden 
• Remissvar – koncernstabens skrivelse  
• Faktablad om Instegsjobb 
 
_ _ _ _ 
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§ 94  Ansökan om internlån - ny taklösning för 
Nordichallen 
 (KS-2016-00933-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ett internlån på 22,0 
mnkr i syfte att genomföra en s.k. airdomelösning över taket på 
Nordichallen, samt 
 
att finansiera internlånet genom att använda 22,0 mnkr av 
internlåneramen 2017.  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen (Drakfastigheter) ansöker om ett internlån på 22,0 
mnkr för att finansiera en s.k airdomelösning över taket på 
Nordichallen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på ärendet. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) och Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) 
med fleras avslagsyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 

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

näringslivsutskott - 2017-02-21 - § 17 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00933-2 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 312 

 
_ _ _ _ 
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§ 95  Genomförandeavtal kv Brohuvudet, 
Västermalm 1:4 
 (KS-2017-00028-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan exploatören 
Hattens Fastigheter AB och Sundsvalls kommun, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
genomförandeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna 
köpeavtal och köpebrev för mark i enlighet med 
genomförandeavtalet, samt 
 
att i arbetet med Mål- och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-
2022 inarbeta 50 000 kronor i utökad budgetram för 
stadsbyggnadsnämnden för skötsel av allmän plats, parkmark i 
området. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till genomförandeavtal 
med Hattens Fastigheter AB för bebyggelse i del av kv. Brohuvudet 
inom fastigheten Västermalm 1:4. 

Jäv 
Jörgen Berglund (M) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2017-02-21 - § 15 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00028-2 
• Karta Brohuvudet översikt sk 1;4000 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-12-21 § 187 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-11-29 
• Förslag genomförandeavtal Västermalm 1;4 
_ _ _ _
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§ 96  Riktlinjer för motioner och motionssvar 
 (KS-2016-00418-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva riktlinjer för hantering av motioner, enligt 
koncernstabens förslag, dnr KS 14/09 030, fastställda av 
kommunfullmäktige 2009-01-26, § 491, 
 
att fastställa riktlinjer för motioner och motionssvar, enligt 
koncernstabens förslag dnr KS-2016-00418. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram nya riktlinjer för motioner och 
motionssvar, som ersätter de tidigare riktlinjerna från 2009. Ärendet 
är tänkt att vara till hjälp för både ledamöter i fullmäktige som vill 
väcka ärenden genom motion, samt för tjänstemännen i behandlingen 
av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-02-21 - § 14 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00418-1  
• Förslag till nya riktlinjer 
• Bilaga 1 - Mall för motioner 
• Riktlinjer för hantering av motioner, antagna 2009 
 
_ _ _ _ 
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§ 97  Förslag till kulturpolitisk strategi för 
Sundsvalls kommun - kommunstyrelsens 
remissvar 
 (KS-2016-00977-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse, dnr KS-2016-00977-2, som 
svar på remissen om förslag till kulturpolitisk strategi för Sundsvalls 
kommun. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på en 
kulturpolitisk strategi, enligt den politiska viljeriktningen i 
kommunens mål- och resursplan 2015-2016. Kommunstyrelsen har 
fått ärendet på remiss och detta är kommunstyrelsens remissvar. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-02-14 - § 16 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00977-2  
• Förslag kulturpolitisk strategi 

 
_ _ _ _ 
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§ 98  Motion (M) om minnessten för veteraner i 
Sundsvall - återremitterat ärende 
 (KS-2015-00889-10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, 
 
att tillskjuta stadsbyggnadsnämnden ett anslag på 100 000 kr för 
kostnader i samband med uppförande av minnesstenen, 
 
att finansieringen av anslaget 2017 för 100 000 kr hänskjuts till 
kompletteringsbudget 2017. 

Ärendet 
Jörgen Berglund (M) har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige om att resa en minnessten för veteraner i 
Sundsvall, för att hedra de svenska medborgare som omkommit i 
tjänst, på olika FN-uppdrag i världen. Ärendet har återremitterats av 
plan- och utvecklingsutskottet och detta ärende är ett svar på den 
återremissen samt ett förslag till beslut i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-02-21 - § 15 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00889-10 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2016-11-01 § 61 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-03-16 § 43 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-03-22 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-11-30 § 324 
• Motion (M) angående minnessten för veteraner i Sundsval 
_ _ _ _
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§ 99  Motion (MP) angående att inrätta 
kommunala verksamheter för asylsökande 
 (KS-2016-00910-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara motionen besvarad.  
 

Ärendet 
Miljöpartiet (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
inrätta fler verksamheter som riktar sig till asylsökande i Sundsvalls 
kommun, samt att dessa verksamheter kan ske i samarbete med andra 
parter och organisationer eller helt i egen regi. Ärendet är ett förslag 
till beslut på motionen.  

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till motionen. Vidare önskar han 
få lämna en protokollsanteckning. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels bifall 
till motionen, dels avslag på ärendet, och dels bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag att anse motionen vara besvarad. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Ordförande godkänner att Angel Villaverdes (MP) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Angel Villaverde (MP) och Martin Klausen (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Protokollsanteckning 
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

Miljöpartiet ser fram emot framtagande av ett styrdokument 
för kommunens integrationsarbete där asylsökande 
inkluderas, eftersom det behövs ett mer samordnat och 
stöttande kommunalt arbete gentemot asylsökande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2017-02-21 - § 16 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00910-3  
• Motion (MP) angående att inrätta kommunala verksamheter för 

asylsökande, daterad 2016-11-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 100  Motion (L) anställ vårdbiträden (och låt 
proffsen vara proffs) 
 (KS-2016-00217-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses vara besvarad. 
 

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att Sundsvalls kommunorganisation 
ska anställa personer inom yrkeskategorin vårdbiträden. Motionen 
har varit på remiss till socialnämnden och personalnämnden. Båda 
nämnder föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag att anse motionen vara besvarad. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-02-14 - § 23 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00217-6  
• Protokollsutdrag personalnämnden 2016-12-14 §47 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-10-19 §182 
• Motion (L) anställ vårdbiträden (och låt proffsen vara proffs) 

daterad 2016-01-29 
_ _ _ _ 
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§ 101  Motion (KD) angående införande av 
värderingssamordnare på barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 (KS-2016-00702-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses vara besvarad. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår i en motion att en värderingssamordnare 
ska införas på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionen föreslås 
vara besvarad eftersom det som den föreslagna 
värderingssamordnaren ska göra redan görs av medarbetare inom 
barn- och utbildningsförvaltningen.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar på infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar på infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande och 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag att anse motionen vara besvarad. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 
 
Ordföranden godkänner att Jörgen Berglunds (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Protokollsanteckning 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) lämnar 
följande protokollsanteckning: 
 

Vi delar motionärens syfte med motionen. Det är viktigt att 
jobba med värderingar. Dessvärre ser vi ingen möjlighet att 
anställa fler tjänstemän vid nuvarande underskott i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-02-14 - § 24 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00702-5  
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-11-23 § 

155 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2016-11-03 
• Motion (KD) angående införande av värderingssamordnare på 

barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2016-09-26 
 

_ _ _ _ 
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§ 102  Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

Delegationsbeslut 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Finans- och näringslivsutskottet den 21 februari 2017: 
 § 16 Ansökan om internlån för utbyte av 

konstgräs, Nordichallen (KS-2017-00030-2) 
 § 18 Ansökan om internlån för finansiering av 

åtgärder för sophantering på Navigator (KS-2017-
00031-2) 

 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 21 februari 2017: 
 § 11 Yttrande - En svensk flygskatt (SOU 

2016:83) (KS-2016-00949-2) 
 § 12 Vindkraft i Bräcke kommun - tillägg till 

översiktsplan 2003, utställning (KS-2017-00094-
2) 

 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 14 februari 

2017: 
 § 19 Stöde skola, ombyggnation av 

hemkunskapssal - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter. (KS-2016-00611-1) 

 § 20 Lidens skola, utökning av storkök - medel ur 
investeringsbudget för verksamhetsanpassning 
(KS-2017-00052-1) 
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 § 21 Solens förskola, om- och tillbyggnad - medel 
ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
(KS-2016-00838-1) 

 § 22 Stödehuset, förvärv av solkraftsanläggning - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter (KS-2017-00095-1) 

 
• KS-2017-00013 Delegationsbeslut - avdelningschef, projekt 

inom samverkansavtal med Mittuniversitetet 
• KS-2017-00092 Delegationsbeslut - Kulturskolan 

verksamhetsanpassningar 
• KS-2017-00120 Delegationsbeslut – yttrande: ansökan om 

tillstånd till kameraövervakning för Sweco Civil AB 
• KS-2017-00139 Delegationsbeslut - yttrande inför planbesked 

för Aelous 5 och Cupido 7, Stenstaden 
• KS-2017-00151 Delegationsbeslut - yttrande:  ansökan om 

tillstånd till allmän kameraövervakning med drönare, Missing 
People Sweden 

• KS-2017-00178 Delegationsbeslut - yttrande gällande 
detaljplan för parkeringshus vid Landsvägsallén, Stuvaren 2 

• KS-2017-00204 Delegationsbeslut - yttrande om tillstånd till 
allmän kameraövervakning med drönare, Skogsstyrelsen 

• KS-2017-00205 Delegationsbeslut - yttrande om tillstånd till 
allmän kameraövervakning med drönare, Specravision AB 
 

_ _ _ _ 
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§ 103  För kännedom 
(KS-2017-00009) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Medelpads räddningstjänstförbund 2016-12-09 
o Midlanda flygplats AB 2017-01-23 
o Mitthem AB 2017-01-23 
o Mitthem AB styrelsemöte per capsulam 2016-12-02 
o MittSverige Vatten AB 2017-02-14 
o Nora Kajen AB 2016-11-03 
o Norra Kajen AB 2016-12-08 
o Norra Kajen AB 2017-01-27 
o Näringslivsbolaget AB 2017-02-16 
o Stadsbacken AB 2017-02-03 
o Stadsbacken AB 2017-02-20 
o Sundsvall Hamn AB 2017-01-20 
o Sundsvall Logistikpark AB 2017-01-20 
o Sundsvalls Oljehamn AB 2017-01-20 

 
• KS-2016-00946 Beslut om kameraövervakning Norsecraft Geo 

Survey AB 
• KS-2017-00102 Länsstyrelsens beslut om tillstånd för 

kameraövervakning, Polismyndigheten 
• KS-2017-00143-2 Revisionsinformation: Angående revisorernas 

granskning av delårsrapport för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 
 

_ _ _ _ 
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