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Protokollet omfattar §§ 243-255 Det noteras till protokollet att § 248 
Bottenhavet - Samråd viktiga vattenfrågor förvaltningsplan 2021-
2027 justeras direkt efter sammanträdet och anslås separat. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Stefan Falk 
Justerare 
 

 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 
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Justering 
 
Till justerare utses Stefan Falk med Mats Hellhoff som ersättare.  
 
_ _ _ _  
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§ 243  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2019-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Vid varje kommunstyrelsesammanträde ges kommundirektören 
möjlighet att informera styrelsen om aktuella frågor. 

Överläggning 
Kommundirektör Åsa Bellander informerar bland annat om följande: 
 

• Organisationsförändring Drakfastigheter 
• Förändrat arbetssätt på kommunstyrelsekontoret 
• Ny trygghets- och säkerhetschef har rekryterats 
• Förslag till ny biträdande kommundirektör samt vikarierande 

avdelningschef samhällsutveckling 
• Anställd processledare för huvudprioritering Indal-Liden 
• Kommande beslutsärenden 
• Robotar på servicecenter 
• Samarbete med Timrå kommun 
• Genomlysning av gymnasieskolan 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 244  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2019-00014) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

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

Överläggning 
Ordföranden ger ledamöterna information om det dialogsamtal som 
hållits inför tertialrapport 2 med kommundirektör, ekonomidirektör 
och ordföranden angående kommunstyrelsens verksamhet.  
Samtalen fördes utifrån tre perspektiv: kommunstyrelsens uppdrag i 
mål- och resursplanen, grunduppdraget och ekonomi. Bland annat 
diskuterades hur det har gått sedan förra dialogmötet och planeringen 
inför 2020. 
 
  
_ _ _ _ 
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§ 245  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och dess utskott 2020 med plan för 2021 
(KS-2019-00829-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
2020: 
13 januari, 10 februari, 16 mars, 6 april, 11 maj, 8 juni, 14 september, 
12 oktober, 16 november och 7 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och 
näringslivsutskottet 2020: 
28 januari, 25 februari, 9 mars, 24 mars, 21 april, 26 maj, 1 juni, 25 
augusti, 29 september, 5 oktober, 27 oktober, 24 november och 15 
december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för service- och 
förvaltningsutskottet 2020: 
28 januari, 25 februari, 24 mars, 21 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 
29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och 
utvecklingsutskottet 2020: 
21 januari, 18 februari, 17 mars, 14 april, 19 maj, 18 augusti, 22 
september, 20 oktober, 17 november och 8 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för personalutskottet 2020: 
18 februari, 19 maj, 16 juni, 22 september, 17 november och 8 
december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen 2021: 
11 januari, 8 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 14 juni, 13 
september, 11 oktober, 15 november och 6 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och 
näringslivsutskottet 2021: 
26 januari, 23 februari, 8 mars, 23 mars, 27 april, 25 maj, 7 juni, 31 
augusti, 28 september, 4 oktober, 26 oktober, 23 november och 21 
december, 
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att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för service- och 
förvaltningsutskottet 2021: 
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 31 augusti, 
28 september, 26 oktober, 23 november och 21 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och 
utvecklingsutskottet 2021: 
19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 24 augusti, 21 
september, 19 oktober, 16 november och 14 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
personalutskottet 2021: 
16 februari, 18 maj, 22 juni, 21 september, 16 november och 14 
december, 
 
att samtliga sammanträden för kommunstyrelsen och 
personalutskottet, samt finans- och näringslivsutskottets 
sammanträden 28 januari, 25 februari, 24 mars, 21 april, 26 maj, 25 
augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december 
2020 förläggs till klockan 14.00 på sammanträdesdagarna, 
 
att finans- och näringslivsutskottets sammanträden den 9 mars, 1 juni 
och 5 oktober 2020 förläggs till klockan 09.00 på 
sammanträdesdagarna, samt 
 
att plan- och utvecklingsutskottets och service- och 
förvaltningsutskottets sammanträden 2020 förläggs till 09.00 på 
sammanträdesdagarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2020 med 
plan för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00829-1  
• Förslag Sammanträdesdagar KF, KS (och dess utskott) 2020 med 

plan för 2021 
 

_ _ _ _ 
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§ 246  Gemensamt reglemente för styrelsen och 
övriga nämnder i Sundsvalls kommun 
 (KS-2017-00115-25) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Sundsvalls kommun enligt förslag i ärende KS-2017-00115-25, 
 
att det nya reglementet ska träda i kraft från och med den 1 januari 
2020, 
 
att av fullmäktige tidigare beslutade reglementen för 
kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, lantmäterinämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, miljönämnden, nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration samt valnämnden upphävs i och med 
att det nya gemsamma reglementet träder i kraft, samt 
 
att arbetet med fortsatt översyn och justering av reglementet påbörjas 
under 2020.  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har utarbetat ett förslag till nytt gemensamt 
reglemente för vissa i ärendet uppräknade nämnder inom Sundsvalls 
kommun. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag med 
följande ändring i reglementet: 
 

att ändra lydelsen i del A, §22 i första stycket, sidan 15 från 
"Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i 
överläggningarna men har inte rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet" till "Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i  
överläggningarna och har även rätt att få sin mening antecknad 
i protokollet." 

 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag med följande ändring: 
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att lydelsen i 7§, första stycket, första meningen i Gemensamma 
bestämmelser ändras till: 
Styrelse, nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd 
samt gruppledare och politisk sekreterare ska i möjligaste mån 
från nämnden erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. 

 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande.   
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag, dels Stefan Falk (L) med fleras 
förslag och dels Mats Hellhoffs (SD) förslag. Han ställer dessa mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-10-22 § 71 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00115-25 
• Förslag - Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga 

nämnder i Sundsvalls kommun 
• Utkast till reglemente nyombildad nämnd mejl 2 
• Utkast till reglemente nyombildad nämnd mejl 1 
• Förslag nytt reglemente nya nämnder 
• Organisatoriska förändringar av nämnden för arbetsmarknad, 

vuxenutbildning och integration 
• Miljönämndens protokoll 2019-04-10 § 33 
• Miljökontorets skrivelse 2019-03-04 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2019-08-25 § 142 
• Överförmyndarkontorets skrivelse 2019-03-08 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-04-24 § 42 
• Kultur - fritidskontorets skrivelse 2019-03-13 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 § 94 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-04-04 
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• Socialnämndens protokoll 2019-03-28 § 50 
• Socialtjänstens skrivelse 2019-02-15 
• Socialtjänstens förslag till ändring av reglemente 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-20 § 45 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-02-20 
• Lantmäterinämndens protokoll 2019-03-27 § 10 
• NAVI: protokoll 2019-03-27 § 20 
• FAVI:s skrivelse 2019-03-04 
• Miljönämndens protokoll 2017-09-11 § 49 
• Miljökontorets skrivelse 2017-08-02 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-09-27 § 79 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-21 § 87 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2017-05-30 
• Socialnämndens protokoll 2017-06-21 §131 
• Socialtjänstens skrivelse 2017-06-13 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2017-08-30 § 139 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-07-06 
• Lantmäterinämndens protokoll 2017-08-30 § 10 
• Lantmäterikontorets skrivelse 2017-07-06 
• NAVI:s protkoll 2017-06-21 § 58 
• FAVI:s skrivelse 2017-05-31 
• Personalnämndens protokoll 2017-09-27 § 48 
• Koncernstabens skrivelse 2017-08-15 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 247  Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern 
- återremitterat ärende 
(KS-2019-00595-6) 
 

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

Ärendet 
För att ge förutsättningar för medborgare att engagera sig politiskt 
som förtroendevald i Sundsvalls kommunkoncern finns bestämmelser 
om arvoden och ersättningar för förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern. Bestämmelserna 
behöver uppdateras så att de är anpassade till den nya 
nämndorganisationen.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar på att kommunstyrelsen hänskjuter ärendet 
till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.   
 
Vidare noteras det till protokollet att tabellen i bilaga F gällande 
månadsarvoden för partiernas gruppledare inte är uppdaterad utifrån 
ny mandatperiod och ska korrigeras inför utskick av handlingar till 
kommunfullmäktige.   
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige utan eget 
ställningstagande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00595-6 
• Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

och personer med förtroendeuppdrag 
• Protokoll arvodeskommittén 2019-10-01 § 26 
• Protokoll arvodeskommittén 2019-06-03 § 13 
• Protokoll arvodeskommittén 2019-04-08 § 5 
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• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 §187 
 
_ _ _ _ 
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§ 249  Slutredovisning av sociala 
investeringsprojektet Tidigt Stöd 
 (KS-2019-00750-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projektet Tidigt Stöd. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommuns sociala investeringsprojekt Tidigt Stöd kommer 
att avslutas i början av 2020. Detta ärende avser kommunstyrelsens 
slutredovisning av projektet. Socialnämnden kommer att besluta om 
huruvida projektet ska implementeras eller inte.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-10-22 § 73 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00750-1 
• Bilaga 1 - Projektslutrapport - Tidigt Stöd 
• Bilaga 2 - Rutin för samverkan socialtjänsten och MVC-BVC 
• Bilaga 3 - Socialtjänstens plan för implementering av Tidigt Stöd 
 
_ _ _ _ 
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§ 250  Avfallstaxa 2020 
 (KS-2019-00779-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa Avfallstaxa för 2020 enligt Reko Sundsvall AB:s förslag 
2019-05-23. 
 

Ärendet 
Reko Sundsvall AB har utarbetat ett förslag till taxa för avfall för 
2020. Kommunfullmäktige i Sundsvall ska årligen fastställa 
avfallstaxan. 
 

Överläggning 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag med följande ändring:  
 

att barntaxa/sjuktaxa ska finnas kvar i taxan. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag och dels Mats Hellhoffs 
(SD) förslag. Han ställer dessa förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och deltar därför inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-10-15 § 76 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00779-2 
• Tjänsteärende MittSverige Vatten Avfall AB - Avfallstaxa 2020, 

inkl bilaga 1-3 
• Bilaga 4 Avfallstaxa 2019 
• Protokollsutdrag Reko, 2019-05-23 § 16 
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2019-09-06 § 34 
• PM beslut Stadsbacken AB - Avfallstaxa 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 251  Njurunda Prästbol 1:106, försäljning, del av 
fastigheten 
 (KS-2019-00828-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till köpeavtal för del av fastigheten Njurunda 
Prästbol 1:106 mellan Sundsvalls kommun och Mitthem AB, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan 
Mitthem AB och kommunen avseende del av fastigheten Njurunda 
Prästbol 1:106, i Njurundabommen. En detaljplan har upprättats för 
bostadsbebyggelse på fastigheten.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-10-22 § 71 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00828-2  
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-09-25 § 155 
• Köpeavtal Njurunda Prästbol 1:106 
 
_ _ _ _ 
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§ 252  Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 1 
 (KS-2019-00841-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Vagnshjulet 1 med förutsättningar i 
huvudsak enligt bifogat köpeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019 om 
1 950 000 kronor för förvärv av fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 1 
att finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt 
 
att övriga kostnader i samband med förvärvet, 507 500 kronor, får 
belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband 
med resultatöverföring 2019. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår genom ordförandebeslut att 
kommunen ska förvärva fastigheten Vagnshjulet 1, Gärdevägen 16 i 
Sundsvall. Området pekas ut som mark för utveckling av 
verksamheter i Översiktsplanen (ÖP) 2021. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-10-22 § 72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00841-2  
• Delegationsbeslut, skrivelse och köpeavtal Vagnshjulet 1 
 
_ _ _ _ 
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§ 253  Motion (KD) angående samling för daglig 
rörelse 
 (KS-2019-00254-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad, samt 
 
att uppmana barn- och utbildningsnämnden att uppmuntra skolorna 
att främja fysisk aktivitet i skolan. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
besluta att Sundsvalls kommun gör en rörelsesatsning i linje med 
regeringens initiativ ”Samling för daglig rörelse”. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag men med ändring av första attsatsen till följande:  
 

att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Bodil Hanssons (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-10-22 § 76 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00254-3 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 § 99 
• Barn- och utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-29 
• Motion (KD) angående samling för daglig rörelse 
_ _ _ _ 
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§ 254  Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 
 

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

• Service- och förvaltningsutskottet den 15 oktober 2019: 
 
 § 68 Drakfastigheters slutredovisning av byggprojekt 

2019-02 
 § 69 Högomutställning och klimatanläggning 

Kulturmagasinet - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 70 Granbergsskolan östra Granloholm, 
verksamhetsanpassningar - medel ur 
investeringsbudget för verksamhetsanpassningar 

 § 71 Fågelgränds förskola, förstudie- och 
projekteringsmedel för ombyggnation - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 72 Forsa förskola, ombyggnation - medel ur 
investeringsbudget för verksamhetsanpassningar 

 § 73 Nolbykullens förskola, ombyggnation - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 74 Västermalms skola industriprogrammet, 
ombyggnation - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 75 Upphandling av Bemanningstjänster för 
Socialtjänsten 
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• Plan- och utvecklingsutskottet den 22 oktober 2019: 

 
 § 74 Återrapportering om parkeringar i Matfors 

 
• Finans- och näringslivsutskottet den 22 oktober 2019: 

 
 § 70 Ekonomisk månadsrapport september 2019 

 
Yttranden: 

• KS-2019-00576 Granskning gällande detaljplan för Norra 
kajen 1C Parkeringshus 

• KS-2019-00816 Samråd gällande Tranviken Alnö Nysäter 3:6 
• KS-2019-00887 Samråd gällande carport i Njurundabommen 
• KS-2019-00833 Samråd gällande ändring av del av detaljplan 

2281K-S1317 för Granen 9 
 

Beslut om investeringar: 
• KS-2019-00753 Rådhusgatan 37, verksamhetsanpassningar 
• KS-2019-00792-1 Skolhusallén 17 A, myndighetskrav och 

verksamhetsanpassningar 
• KS-2019-00795-1 Trädgårdsgatan 3, myndighetskrav och 

verksamhetsanpassningar 
• KS-2019-00849-1 Skolhusallén 9, myndighetskrav och 

verksamhetsanpassningar 
• KS-2019-00850-1 - Trädgårdsgatan 7, myndighetskrav och 

verksamhetsanpassningar 
 

Personalärenden: 
 

• KS-2019-00133-8 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin 
 

Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut  

1 2019-10-01 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2019-11-01 

2 2019-10-01 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2019-10-01 

3 2019-10-01 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-09-01 

4 2019-10-14 Förlängning av minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m. 2020-04-26 
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5 2019-10-23 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-03-01 

6 2019-10-24 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-01-01 

 
Övriga delegationsbeslut: 
KS-2019-00851  Delegationsbeslut för beslutsattestanter under 
perioden januari-oktober 2019 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 255  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
 

• Styrelseprotokoll:  
 MittSverige Vatten och Avfall AB 2019-09-19 
 Medelpads Räddningstjänstförbund direktionen 2019-

09-27  
 Reko 2019-09-18 
 Stadsbacken AB 2019-09-06 
 Stadsbacken AB 2019-09-13 extrainsatt sammanträde 
 Stadsbacken AB 2019-09-27 
 Sundsvall Logistikpark AB 2019-09-13 
 Sundsvall Oljehamn 2019-09-13 
 Sundsvalls Hamn AB 2019-09-13 

 
• Projektslutrapport SM-veckan Vinter Sundsvall 2019 
• Skönhetsrådets protokoll nr 4 2019-08-22 

 
 
_ _ _ _ 
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