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Johnny Skalin (SD) -   
 

Övriga närvarande    
Annelie Wikner tf. kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 2 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 2 
Åsa Bellander  § 4 
Hans-Åke Oxelhöjd fastighetsstrateg § 5 
Cecilia Aspholm kommunjurist  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  

 
Protokollet omfattar §§ 1-3, 5-17, 19-29 

Det noteras till protokollet att § 4 och § 18 justeras omedelbart och 
anslås separat. 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Angel Villaverde 
Justerare  

 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 

 
 
 
 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-01-16 2017-01-18 2017-01-19 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2017-02-10 2017-01-19 – 2017-02-09 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utses Angel Villaverde med Liza-Maria Norlin som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 1  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: 
 

• Barn- och utbildningsnämnden arrangerar konferensen 
Mittlärande 21-22 feb 

• Socialtjänsten öppnar ett demenscenter i februari 
• Deltagande i Business Arena i Umeå 
• Sveriges största inomhuspicknick i Nordichallen 

 
_ _ _ _ 
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§ 2  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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§ 3  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2017-00090) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  
 

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

Överläggning  
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden om följande 
aktuella punkt: 
 

• Arbetarbladets mediala granskning av Svenska Kommun 
Försäkrings AB.  

 
 
_ _ _ _ 
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§ 4  Beslut om ny kommundirektör 
(KS-2016-00983) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anställa Åsa Bellander, som kommundirektör med tillträdesdag 
2017-05-01, 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fastställa 
anställningsvillkor och underteckna anställningsavtal för Åsa 
Bellander. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har tillsatt en rekryteringsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande 
samt oppositionsråd för att tillsätta en efterträdare till Stefan 
Söderlund, vars förordnande som kommundirektör gick ut 2016-12-
31.  
 
Rekryteringsgruppen har nu enats om en lämplig kandidat och 
föreslår nu att kommunstyrelsen anställer Åsa Bellander som 
kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
• Rekryteringsgruppens skrivelse, separat utskick 2017-01-13 

 
_ _ _ _ 
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§ 5  Finansiering av ordförandeförslag om fler 
bostäder 
 (KS-2016-00731-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktige anvisar 2,3 mnkr för tillkommande kostnader 
till socialnämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration för en ambitionshöjning där service och teknik, 
genom uppdrag, ska ansvara för hyreskontrakt för bostäder som ska 
användas inom de kommunala verksamheterna, 
 
att finansiering för verksamhetsåret 2017 sker genom proportionell 
omdisponering av 500 tkr i socialnämnden och nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration utifrån det arbete 
som görs idag samt att 1,8 mnkr finansieras i 
kompletteringsbudget2017, 
 
att finansiering för verksamhetsåret 2018 sker genom proportionell 
omdisponering av 500 tkr i socialnämnden och nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration utifrån det arbete 
som görs idag samt att 1,8 mnkr finansieras i teknisk omräkning i 
mål och resursplan 2018, 
 
att finansiering för verksamhetsåret 2019 och framåt sker genom 
proportionell omdisponering av 500 tkr i socialnämnden och 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration utifrån 
det arbete som görs idag samt att 1,8 mnkr finansieras i mål- och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 samt 
 
att uppdraget som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen (2016-
03-29§ 83 pkt 10 -11) ska anses genomförda. 

Ärendet 
Plan och utvecklingsutskottets ordförande har väckt ett ärende om 
förslag på åtgärder för fler bostäder i kommunen. Detta ärende är 
begränsat till att gälla pkt 10-11 i kommunfullmäktiges protokoll § 
83 2016-03-29 och pkt 1- 2 i kommunstyrelsens protokoll § 88 2016-
03-14 som lyder; att kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att 
kommunala verksamheters bostadsbehov uppfylls samt att 
kommunstyrelsen ansvarar för hyreskontraktet och för bostadsrätter 
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som ska användas inom de kommunala verksamheterna. Dessa 
beslutssatser ska enligt kommunfullmäktiges beslut hanteras av 
kommunstyrelsens förvaltning service och teknik. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till följande förslag: 
 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunfullmäktige anvisar 2,3 mnkr för tillkommande 
kostnader till socialnämnden och nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration för en ambitionshöjning där 
service och teknik, genom uppdrag, ska ansvara för 
hyreskontrakt för bostäder som ska användas inom de 
kommunala verksamheterna, 
 
att finansiering för verksamhetsåret 2017 sker genom 
proportionell omdisponering av 500 tkr i socialnämnden och 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
utifrån det arbete som görs idag samt att 1,8 mnkr finansieras i 
kompletteringsbudget2017, 
 
att finansiering för verksamhetsåret 2018 sker genom 
proportionell omdisponering av 500 tkr i Socialnämnden och 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
utifrån det arbete som görs idag samt att 1,8 mnkr finansieras i 
teknisk omräkning i mål och resursplan 2018, 
 
att finansiering för verksamhetsåret 2019 och framåt sker 
genom proportionell omdisponering av 500 tkr i 
socialnämnden och nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration utifrån det arbete som görs 
idag samt att 1,8 mnkr finansieras i mål- och resursplan 2019-
2020 med plan för 2021-2022 samt 
 
att uppdraget som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen 
(2016-03-29§ 83 pkt 10 -11) ska anses genomförda. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hans eget förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Habib Effati (M), Liza-Maria 
Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) meddelar att de återkommer 
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vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2016-12-20, § 142 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 6  Ny delegationsordning för 
kommunstyrelsen 
(KS-2016-00877-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva Delegationsordning för kommunstyrelsen, fastställd av 
kommunstyrelsen 2016-05-16, § 218, och reviderad 2016-06-13, § 
167, 
 
att fastställa ny delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet 
med koncernstabens förslag 2016-11-18 med undantag för den 
föreslagna strykningen av delegationen D1 i delegationsordningen, 
 
att Drakfastigheter organisatoriskt placeras under 
kommundirektören, samt 
 
att initiera ett ärende om ändring av § 10 punkt 9 i 
kommunstyrelsens reglemente och att innan den revideringen 
presentera den vid förra förändringen av reglementet beställda 
återrapporteringen av hur den utökade delegationsrätten använts   

Ärendet 
Koncernstaben har sett över kommunstyrelsens delegationsordning. 
Betoningen för översynen ligger på service- och teknikförvaltningen/ 
Drakfastigheter bl.a. med anledning av beslutade förändringar för 
dessa verksamheter.   

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut med 
följande ändringar: 
 

Ändring i att-sats 2, 
 
att fastställa ny delegationsordning för kommunstyrelsen i 
enlighet med koncernstabens förslag 2016-11-18 med undantag 
för den föreslagna strykningen av delegationen D1 i 
delegationsordningen 
 
att lägga till följande text i sista att-satsen  
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"och att innan den revideringen presentera den vid förra 
förändringen av reglementet beställda återrapporteringen av 
hur den utökade delegationsrätten använts" 

 
Alicja Kapica (M) instämmer i ordförandens yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hans eget förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00877-1  
• Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 7  Utvecklad styr- och ledningsmodell för 
Sundsvalls kommunkoncern 
 (KS-2015-00754-22) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern, riktlinje (bilaga 1 i ärende KS-2015-00754), 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att leda arbetet med att under 2017 
konkretisera och implementera styr- och ledningsmodellen. Det 
innebär att utforma det stöd och de arbetssätt som krävs för att 
modellen ska fungera effektivt från och med 2018-01-01, 
 
att uppdra till samtliga nämnder och bolagsstyrelser att avsätta 
personella resurser inom ram för att aktivt delta i arbetet med 
konkretisering och implementering under 2017, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att framgent ansvara för styr- och 
ledningsmodellen, samt återkomma till kommunfullmäktige vid 
behov av större revideringar, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att analysera vilka andra 
styrdokument som behöver revideras med anledning av Styr- och 
ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern samt återkomma med 
förslag på sådana revideringar, 
 
att kommunstyrelsen under 2017 upphandlar och införa ett IT-stöd 
för uppföljning och resultatanalys som finansieras inom ram,  
 
att kommunstyrelsen avsätter en extra resurs för förändringsledning 
under 2017 och 2018, omfattande en heltidstjänst, som finansieras 
inom ram. 
  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till koncernstaben att i februari 2017 återkomma med 
förslag till implementeringsplan under 2017 och 2018. Planen ska 
omfatta tydliga och konkreta aktiviteter, leveranser, resursbehov och 
tidplan för arbetet.  
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Ärendet 
Ett förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för 
kommunkoncernen har remitterats till nämnder, bolagsstyrelser och 
partier med representation i kommunfullmäktige. Koncernstaben 
föreslår att förslaget fastställs, och att de inspel som lämnats i 
remitteringen tas tillvara under den konkretisering och 
implementering av förslaget som föreslås ske.  

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till följande förslag: 
 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 
att godkänna Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern, riktlinje (bilaga 1 i ärende KS-2015-00754), 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att leda arbetet med att under 
2017 konkretisera och implementera styr- och 
ledningsmodellen. Det innebär att utforma det stöd och de 
arbetssätt som krävs för att modellen ska fungera effektivt från 
och med 2018-01-01, 
 
att uppdra till samtliga nämnder och bolagsstyrelser att avsätta 
personella resurser inom ram för att aktivt delta i arbetet med 
konkretisering och implementering under 2017, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att framgent ansvara för styr- 
och ledningsmodellen, samt återkomma till kommunfullmäktige 
vid behov av större revideringar, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att analysera vilka andra 
styrdokument som behöver revideras med anledning av Styr- 
och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern samt 
återkomma med förslag på sådana revideringar, 
 
att kommunstyrelsen under 2017 upphandlar och införa ett IT-
stöd för uppföljning och resultatanalys som finansieras inom 
ram,  
 
att kommunstyrelsen avsätter en extra resurs för 
förändringsledning under 2017 och 2018, omfattande en 
heltidstjänst, som finansieras inom ram. 
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Vidare yrkar han bifall till koncernstabens förslag till beslut avseende 
den attsats som ska beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hans eget förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M), Habib Effati (M), Stefan 
Falk (L), Angel Villaverde (MP) och Martin Klausen (SD) meddelar 
att de återkommer vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar 
inte i dagens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2016-12-20, § 131 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag på styr- och ledningsmodell 
• Remissvar från S 
• Alliansens remissvar 
• Remissvar från V 
• Remissvar från C 
• Remissvar från MP 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• NAVI:s protokoll 
• FAVI:s skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Miljönämndens handlingar 
• Lantmäterinämndens protokoll 
• Lantmäterikontorets skrivelse 
• Delegationsbeslut från personalnämnden 
• SBAB protokoll 
• SBAB skrivelse 
• NSAB protokoll 
• NSAB skrivelse 
• Remissvar från Mitthem 
• Remissvar från MSVAB 
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• Remissvar från Sundsvall Elnät 
• Remissvar från Sundsvall Energi 
 
_ _ _ _ 
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§ 8  Intern kontrollplan 2017 för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 (KS-2016-00608-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslaget till intern kontrollplan 2017 för 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar. 

Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2017 har koncernstaben tagit fram ett förslag 
på en intern kontrollplan för kommunstyrelsens uppsiktsansvar.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2016-12-20, § 132 
• Koncernstabens skrivelse 
• Intern kontrollplan 2017 kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
_ _ _ _ 
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§ 9  Mål och resursplan 2017 för 
kommunstyrelsen 
 (KS-2016-00610-1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till Mål och resursplan 2017 för 
kommunstyrelsen, samt 
 
att kommunstyrelsens pågående MRP-uppdrag från tidigare mål och 
resursplaner hanteras i enlighet kapitel 7 i kommunstyrelsens mål och 
resursplan för 2017.  

Ärendet 
Förslaget behandlar den ettåriga mål och resursplanen för 
kommunstyrelsens verksamhet, även kallad ”MRP-ettan”. Den 
innehåller den övergripande planeringen för nämndens verksamhet. 
Förslaget innehåller nedbrytning av kommunfullmäktiges mål för 
prioriterade områden till nämndens nivå, budget för 2017 och 
hantering av kvarvarande MRP-uppdrag från tidigare mål och 
resursplaner. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar på följande: 
 

Moderaterna föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att fastställa Finans- och näringslivsutskottets förslag till Mål 
och resursplan för 2017 med följande tillägg (inga avslag på 
befintliga förslag) 
 
2.1 Jobb och näringsliv, prioriterat område 1 
Mål 1 kompletteras med förslag med mätbara resultatmål 
(indikatorer) för stärkt integration kopplat till ökad 
sysselsättningsgrad och höjd utbildningsnivå för berörda 
grupper 
 
Mål 2 kompletteras handlingsplanen med aktiviteter där 
privata företag och andra intressenter deltar i workshops m.m. 
för att få bättre genomslag i bostadsförsörjningen 
 
Mål 3 kompletteras indikatorn med ett fatställt nuläge 
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Mål 3 kompletteras handlingsplanen med ett handlingsprogram 
för samordnat politiskt arbete för påverkan på nationell och 
regional nivå för att nå större framgång i 
infrastrukturinvesteringar 
 
Mål 4 kompletteras med ny indikator som mäter antalet och 
andelen elever som väljer utbildningar inom bristyrken 
 
Mål 4 kompletteras med ny indikator för att följa upp 
fullmäktiges tidigare beslut om att hela kommunkoncernen ska 
bidra till att öka resultaten för skolan 
 
Mål 4 kompletteras handlingsplanen med aktiviteter där 
Sundsvalls kommun tar initiativ till en samordning av 
gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildningar i regionen 
tillsammans med övriga kommuner, offentliga och privata 
arbetsgivare samt fackliga organisationer 
 
Mål 4 kompletteras handlingsplanen med en uppdaterad plan 
och ekonomisk beskrivning för införande av VÄXA projektet 
 
Mål 5 kompletteras med ny indikator för mätning av 
kundnöjdhet hos resenärer 
 
Mål 5 komplettera med ny indikator för mätning av antal och 
andel som åker kollektivtrafik 
 
Mål 5 kompletteras handlingsplanen med ny aktivitet – 
införande av 100-lappen för ungdomar 
 
Mål 6 Bättre näringslivsklimat (nytt mål under prioriterat 
område 1) läggs till 
 
Mål 6 ny indikator Svenskt Näringslivs företagsranking 
 
Mål 6 Handlingsplan upprättas med två aktiviteter för 2017 1) 
Inför modell för Tillväxt och tillsyn 2) Ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter och påbörja arbetet för att vara 
en myndighet med service året runt och hela dygnet s.k. 
365/7/24  
 
2.2 En likvärdig skola, prioriterata område 2 
Mål 7 (ny numrering då mål 6 finns under prioriterat område 
1) bättre möjligheter till ekonomisk hushållning 
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Mål 7 kompletteras med ny indikator som mäter rektorers 
möjlighet att styra över skolpengen 
 
Mål 7 kompletteras handlingsplanen med framtagande av ny 
ekonomisk modell för att fullmäktige ska kunna ge barn- och 
utbildningsnämnden möjlighet till en långsiktighet i nivån på 
skolpengen 
 
Mål 7 kompletteras handlingsplanen med förslag på hur 
fastighetskostnaderna för kommunens skolor ska kunna 
minskas (kan också inarbetas under verksamhetsstöd mål 9 i 
handlingarna) 
3 Nämndens mål 
 
Mål 13 (ny numrering) nya indikatorer läggs till som mäter 
antal företag som lägger anbud mäta antal och andel lagda 
och vunna anbud av små, medelstora och företag, mäta antal 
och andel lokala och regionala företag som lägger och vinner 
anbud 
 
att förslag till ovanstående kompletteringar och förändringar 
utarbetas av koncernstaben för kompletterande beslut i 
kommunstyrelsen i februari  
 
att kommunstyrelsens pågående MRP-uppdrag från tidigare 
mål och resursplaner hanteras i enlighet med kapitel 7 i 
kommunstyrelsens mål och resursplan för 2017 

 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på förslaget till beslut med hänvisning 
till eget yrkande om mål- och resursplan i kommunfullmäktige 2016-
06-27. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på förslaget till beslut med 
hänvisning till eget yrkande om mål- och resursplan i 
kommunfullmäktige 2016-06-27. 
 
Angel Villaverde (MP) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag, dels Alicjas Kapicas (M) 
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förslag med bifall från Angel Villaverde (MP) och dels 
avslagsyrkande från Stefan Falk (L) med flera. Han ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- 
och näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Habib Effati (M), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan 
Falk (L), Angel Villaverde (MP) och Martin Klausen (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2016-12-20, § 130 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunstyrelsens MRP 2017 
• Översikt av prioriterade områden 
 
_ _ _ _ 
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§ 10  Samhällsbetalda resor - förändringar i 
ekonomistyrning 
 (KS-2016-00865-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förändring av ekonomistyrning av persontransporter 
(samhällsbetalda resor) enligt koncernstabens förslag 2016-11-23. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i den ekonomiska ramen i Mål- och resursplan från och med 2017 
överföra skattemedel motsvarande 7 200 000 kronor från 
stadsbyggnadsnämnden till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-12 § 153 att uppdra till 
koncernstaben att genomföra nödvändiga förändringar i ekonomi-
styrningen av persontransporter. Koncernstaben har i samråd med 
berörda förvaltningar tagit fram ett förslag till hur kostnaderna ska 
regleras mellan berörda nämnder. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2016-12-20, § 133 
• Koncernstabens skrivelse 
• Överenskommelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 11  Utökad finansiering av Åkroken Science 
Parks verksamheter för perioden 2017-2018 
 (KS-2016-00878-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja totalt 4,5 mnkr i utökad finansiering av Åkroken Science 
Parks verksamheter 2017-2018 (2,5 mnkr år 2017 och 2 mnkr år 
2018), 
 
att de 2,5 mnkr för år 2017 finansieras genom att ianspråkta 500 tkr 
ur kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism och att övriga 2 mnkr inarbetas i 
kompletteringsbudgeten för år 2017, samt 
 
att finansieringen för år 2018, 2 mnkr, hanteras i samband med 
teknisk omräkning av Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-
2020. 

Ärendet 
Ärendet handlar om förslag till utökad finansiering av Åkroken 
Science Parks verksamheter för perioden 2017-2018.  

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till följande förslag: 
 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

 
att bevilja totalt 4,5 mnkr i utökad finansiering av Åkroken 
Science Parks verksamheter 2017-2018 (2,5 mnkr år 2017 och 
2 mnkr år 2018), 
 
att de 2,5 mnkr för år 2017 finansieras genom att ianspråkta 
500 tkr ur kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet 
samt marknadsföring och turism och att övriga 2 mnkr 
inarbetas i kompletteringsbudgeten för år 2017, samt 
 
att finansieringen för år 2018, 2 mnkr, hanteras i samband med 
teknisk omräkning av Mål och resursplan 2018 med plan för 
2019-2020. 
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Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i ordförandens 
yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hans eget förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Jäv  
Habib Effati (M) anmäler jäv och deltar därmed inte i behandlingen av 
ärendet.  

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 2016-12-20, § 138 
• Koncernstabens skrivelse 
• Åkroken Science Park 2017-2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 12  Ändring av firmanamn MittSverige Vatten 
AB 
 (KS-2016-00903-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ändringar i bolagsordningen enligt framlagt förslag, ny 
firma MittSverige Vatten & Avfall AB. 

Ärendet 
MittSverige Vattens styrelse beslutade 2016-08-24, § 28, att uppdra 
till bolagets VD att anmäla namnförändring till Bolagsverket – 
MittSverige Vatten & Avfall AB, vilket innebär att bolagsordningen 
behöver ändras.  
 
Verksamhetsinnehållet är redan ändrat i bolagsordningen utifrån det 
nya uppdraget att ansvara för avfall i bolaget. Den här aktuella 
ändringen i bolagsordningen innebär enbart att ändra firmanamnet, 
vilket ska bidra till tydlighet även i firmanamnet vad bolaget utför för 
typ av verksamhet.  
 
Ändringen har godkänts av styrelserna i Sundsvall Vatten AB, Timrå 
Vatten AB, Reko Sundsvall AB samt Nordanstigs Vatten AB i 
egenskap av ägare av bolaget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2016-12-20, § 140 
• Koncernstabens skrivelse 
• Protokollsutdrag TVAB 2016-10-10 
• Protokollsutdrag MSVAB 2016-09-21, § 36 
• Bolagsordning MittSverige Vatten AB -mlt-160921 
• Protokollsutdrag MSVAB 2016-08-24 §28 
• Tjänsteärende ändring av bolagets firma 
• Ändring av bolagets firma, MittSverige Vatten AB 

tjänsteskrivelse SBAB 
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• Protokollsutdrag NVAB 2016-10-10 
• Protokollsutdrag Reko 2016-10-10 
• Protokollsutdrag SVAB 2016-10-10 
• Bolagsordning MittSverige Vatten AB -mlt-160921 
• Protokollsutdrag 2016-11-17 § 122 
 
_ _ _ _ 
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§ 13  Ny uppdragsersättning för 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2017 
 (KS-2016-00907-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att minska uppdragsersättningen till Näringslivsbolaget i Sundsvall 
AB med ett belopp om femhundra tusen kronor. 

Ärendet 
Omfördelning av verksamhetsmedel för arbete med marknadsfö-
ringen av Sundsvalls kommun och varumärket Sundsvall.  

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2016-12-20, § 141 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 14  Uppföljning av verkställigheten av 
integrationsbeslut  
 (KS-2016-00698-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna redovisningen,  
 
att anmoda barn- och utbildningsnämnden att verkställa tidigare av 
kommunfullmäktige beslutat uppdrag att ”analysera vad statistiken 
som visar tydliga skillnader för hur nyanlända klarar utbildningen i 
Sundsvalls kommun jämfört med riket står för, och beslutar om de 
åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med detta”, 
 
att barn- och utbildningsnämnden återrapporterar nämndens analys 
över nyanländas skolresultat och beslut om åtgärder för att förbättra 
dessa till kommunstyrelsen senast i november 2017. En delrapport 
om hur arbetet fortlöper lämnas till plan- och utvecklingsutskottet i 
juni 2017,  
 
att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att alla sent anlända 
elever senast december 2017 har en sammanhållen studieplan som 
tagits fram tillsammans med vuxenutbildningen. En delrapport om 
hur arbetet fortlöper lämnas till plan- och utvecklingsutskottet i juni 
2017, 
 
att uppföljningarna fortsättningsvis hanteras i kommunstyrelsen, och 
behandlas i kommunfullmäktige i de fall styrelsen bedömer att behov 
uppstår.  

Ärendet 
Ärendet är en uppföljning av dels de beslut om integrationsåtgärder 
som fattats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sedan 
januari 2016, och dels verksamheternas övriga integrationsarbete.  

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag till beslut samt följande tilläggsatsats: 
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Att en integrationsgrupp får i uppdrag att årligen redovisa 
analyser och resultat inom integrationsområdet på lämpligt sätt 
för fullmäktige. 
 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Angel Villaverdes (MP) 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2016-12-20, § 63 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00698-1  
• PM- verkställighet av integrationsbeslut 

 
_ _ _ _ 
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§ 15  Personuppgiftsbehandlingar inom 
koncernstaben – personuppgiftsombudets 
återrapportering för 2016 
 (KS-2016-00759-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna personuppgiftsombudets återrapportering enligt 
tjänsteskrivelse KS-2016-00759-1 
 
att särskilt notera personuppgiftsombudets medskick avseende 
utvecklingspunkter i ”Sammanfattad rapport - inventering av 
personuppgifter” daterad 2016-12-01 
 
att uppdra till avdelningschefer vid koncernstaben att i sin 
verksamhet arbeta med relevanta utvecklingspunkter i 
”Sammanfattad rapport - inventering av personuppgifter” daterad 
2016-12-01 samt noterade brister för sitt område  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att personuppgiftsombudet för 
kommunstyrelsen avseende koncernstaben ska göra en 
återrapporting. Denna ska avse pågående behandlingar av 
personuppgifter vid koncernstaben innehållande bland annat 
eventuella planerade eller vidtagna åtgärder. Ombudet har i sin 
återrapportering även valt att peka på vissa brister och skickat med en 
rad utvecklingspunkter. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2016-12-20, § 66 
• Personuppgiftsombudets skrivelse - KS-2016-00759-1 
• Sammanfattad rapport - Personuppgifter inom koncernstaben 
 
_ _ _ _ 
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§ 16  Handlingsprogram för olycksförebyggande 
arbete Sundsvalls kommun 2016-2019 
 (KS-2016-00890-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2016-
2019, Sundsvalls kommun,  
 
att handlingsprogrammet gäller för alla nämnder i Sundsvalls 
kommun,  
 
att uppmana alla kommunalägda bolag att anta Handlingsprogram 
för olycksförebyggande arbete 2016-2019, Sundsvalls kommun. 
  

Ärendet 
Ärendet handlar om antagande av handlingsprogram för olycksföre-
byggande arbete för Sundsvalls kommun för perioden 2016-2019. 
Handlingsprogrammet har tagits fram av Medelpads Räddningstjänst-
förbund i dialog med berörda kommunala nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2016-12-20, § 65 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00890-2  
• Processbeskrivning 
• Remissförfrågningar och remissvar 
• Handlingsprogram Olycksförebyggande arbete Sundsvalls 

kommun 2016-2019 
• Protokollsutdrag direktionen 2016-11-11 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 17  Intern kontrollplan 2017 för 
kommunstyrelsens verksamhet avseende 
koncernstaben och servicecenter 
 (KS-2016-00609-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende koncernstaben, 
 
att godkänna intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende Drakfastigheter,  
 
att godkänna intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende servicecenter. 

Ärendet 
Inför 2017 har kommunstyrelsens förvaltningar koncernstaben och 
servicecenter tagit fram förslag på intern kontrollplan för sina 
verksamheter.  
 
Från och med 2017 flyttar verksamheterna inom service och teknik 
antingen till koncernstaben eller till servicecenter. Ledningsgruppen 
för service och teknik har tagit fram förslag på intern kontrollplan 
2017 för Drakfastigheter, samt förslag på interna kontrollpunkter för 
övrig verksamhet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 111 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00609-1 
• Intern kontrollplan 2017 kommunstyrelsens verksamhet 
• Intern kontrollplan 2017 Drakfastigheter koncernstaben 
• Intern kontrollplan 2017 Servicecenter 
• Intern kontrollplan 2017 service och teknik övriga verksamheter 
_ _ _ _ 
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§ 18  Handlingsplan för miljömålsarbete - 
Sundsvalls kommuns remissvar 
 (KS-2016-00706-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 som 
yttrande över Länsstyrelsen Västernorrlands förslag till handlingsplan 
för miljömålsarbete. 
 
att översända Sundsvalls kommuns yttrande till Länsstyrelsen 
Västernorrland 

Ärendet 
Länsstyrelsen Västernorrland arbetar med att ta fram handlingsplaner 
för ett antal områden inom den regionala utvecklingsstrategin – RUS. 
Handlingsplanerna utgör ett verktyg för prioriteringar av 
projektansökningar inom det regionala anslaget och för 
medfinansiering inom strukturfondsprogrammen. Ett utkast till 
handlingsplan för miljömålsarbete har nu sammanställts och 
Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på de prioriterade aktiviteterna 
samt deltagande senast 22 december 2016. Sundsvalls kommun har 
fått förlängd svarstid till den 17 januari 2017. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 112 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00706-4 
• Miljönämndens protokoll, 2016-11-09 § 72 
• Miljökontorets skrivelse, 2016-10-04 
• Missiv Länsstyrelsen Västernorrland 
• Länsstyrelsen Västernorrland: Handlingsplan för miljömålsarbete 

2017-2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 19  Kubikenborgs IP, utbyte av konstgräs - 
medel ur investeringsbudget för 
verksamhetsanpassningar. 
 (KS-2016-00831-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till t.f projektchef Anna 
Nässbjer vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet utgörs av beslut om 1 800 000 kr av investeringsmedel ur 
2017 års investeringsbudget för verksamhetsanpassningar för utbyte 
av konstgräsmattan på Kubikenborgs IP. 

Överläggning 
Sekretariatet informerar om att den person som anges i infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag till beslut har avslutat sin anställning vid 
service och teknik och att attsatsen bör ändras till följande: 
 

att attesträtt för de beviljade medlen ges till t.f projektchef 
Anna Nässbjer vid service och teknik. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 115 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00831-1 
• Preliminär hyreskalkyl, 2016-11-17 
 
_ _ _ _ 
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§ 20  Vibackeskolan, om- och tillbyggnad - medel 
ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00764-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till t.f 
projektchef Anna Nässbjer vid service och teknik 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel för 
förvaltningsfastigheter, i syfte att genomföra det planerade projektet 
på Vibackeskolan. Ärendet gäller främst genomförandet av om- och 
tillbyggnad i delentreprenad 2 och 4.  
 

Överläggning 
Sekretariatet informerar om att den person som anges i infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag till beslut har avslutat sin anställning vid 
service och teknik och att attsatsen bör ändras till följande: 
 

att attesträtt för de beviljade medlen ges till t.f projektchef 
Anna Nässbjer vid service och teknik. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 116 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00764-1 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-06-17 § 122 
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse, 2015-05-26 
• Grovkostnadsuppskattning, 2015-05-12 
 
_ _ _ _ 
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§ 21  Kulturskolan, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00766-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till t.f 
projektchef Anna Nässbjer vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel avseende 
energieffektiviseringsåtgärder och reinvesteringar i Kulturskolan. 

Överläggning 
Sekretariatet informerar om att den person som anges i infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag till beslut har avslutat sin anställning vid 
service och teknik och att attsatsen bör ändras till följande: 
 

att attesträtt för de beviljade medlen ges till t.f projektchef 
Anna Nässbjer vid service och teknik. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 117 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00766-1 
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§ 22  Bosvedjeskolan, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00776-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till t.f 
projektchef Anna Nässbjer vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel avseende 
energieffektiviseringsåtgärder för fönsterbyte på Bosvedjeskolan. 

Överläggning 
Sekretariatet informerar om att den person som anges i infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag till beslut har avslutat sin anställning vid 
service och teknik och att attsatsen bör ändras till följande: 
 

att attesträtt för de beviljade medlen ges till t.f projektchef 
Anna Nässbjer vid service och teknik. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 118 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00776-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 23  Hellbergsskolan, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00778-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till t.f 
projektchef Anna Nässbjer vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel avseende 
energieffektiviseringsåtgärder och reinvesteringsmedel för 
fönsterbyte på Hellbergsskolan. 

Överläggning 
Sekretariatet informerar om att den person som anges i infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag till beslut har avslutat sin anställning vid 
service och teknik och att attsatsen bör ändras till följande: 
 

att attesträtt för de beviljade medlen ges till t.f projektchef 
Anna Nässbjer vid service och teknik. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 119 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00778-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 24  Katrinelundskolan, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00779-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till t.f 
projektchef Anna Nässbjer vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel avseende 
energieffektiviseringsåtgärder och reinvesteringsmedel för 
fönsterbyte på Katrinelundsskolan. 

Överläggning 
Sekretariatet informerar om att den person som anges i infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag till beslut har avslutat sin anställning vid 
service och teknik och att attsatsen bör ändras till följande: 
 

att attesträtt för de beviljade medlen ges till t.f projektchef 
Anna Nässbjer vid service och teknik. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 120 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00779-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 25  Härmsta förskola, ombyggnation av 
tillagningskök - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00773-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till t.f projektchef Anna 
Nässbjer vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser investeringar i Härmsta förskola avseende 
arbetsmiljöåtgärder i tillagningskök.   

Överläggning 
Sekretariatet informerar om att den person som anges i infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag till beslut har avslutat sin anställning vid 
service och teknik och att attsatsen bör ändras till följande: 
 

att attesträtt för de beviljade medlen ges till t.f projektchef 
Anna Nässbjer vid service och teknik. 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 122 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00773-1 
• Preliminär hyresoffert 
 
_ _ _ _ 
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§ 26  Förstudie, typförskola - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2016-00837-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Anna-Karin Ohlsson, tf. 
chef för fastighetsförvaltning vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet utgörs av beslut om 500 000 kr av investeringsmedel ur 
2015 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att 
genomföra en förstudie för framtagning av typförskola i Sundsvalls 
kommun. 

Överläggning 
Sekretariatet informerar om att den person som anges i infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag till beslut har avslutat sin anställning vid 
service och teknik och att attsatsen bör ändras till följande: 
 

att attesträtt för de beviljade medlen ges till Anna-Karin 
Ohlsson, tf. chef för fastighetsförvaltning vid service och teknik 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 123 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00837-1 
• Beställning typförskola 
 
_ _ _ _ 
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§ 27  Bergsåkers skolområde, förstudie 
lokalförsörjning - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter. 
 (KS-2016-00869-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Anna-Karin Ohlsson, tf. 
chef för fastighetsförvaltning vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet utgörs av beslut om investeringsmedel i syfte att genomföra 
en förstudie för lokalförsörjning i Bergsåkers skolområde i 
Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Sekretariatet informerar om att den person som anges i infrastruktur- 
och serviceutskottets förslag till beslut har avslutat sin anställning vid 
service och teknik och att attsatsen bör ändras till följande: 
 

att attesträtt för de beviljade medlen ges till Anna-Karin 
Ohlsson, tf. chef för fastighetsförvaltning vid service och teknik 
 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2016-12-13, § 124 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00869-1 
• Beställning lokalförsörjning Bergsåker 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2017-01-16 44 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 28  Delegationsbeslut 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:  
 

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

Delegationsbeslut 
• Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 

o Infrastruktur och serviceutskottet den 13 december 2016: 
 § 113 Upphandling – Elarbeten, fastställande av 

kravspecifikation (UH-2016-109) 
 § 114 Upphandling – IT-hårdvara, fastställande av 

kravspecifikation (UH-2016-570) 
 § 121 Inhyrning av nya lokaler till 

Stadsbyggnadskontoret, kommuntransporter. 
Gärdevägen 3, Vandringsmannen 1 
 

o Finans och näringslivsutskottet den 20 december 2016: 
 § 129 Månadsrapport november 2016 
 § 134 förvaltning av donationsmedel - utvärdering 

av investeringsrådgivare 
 § 135 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 

2017 
 § 136 Utdelning av avkastning 2016 ur Stiftelsen 

Bertil Åströms fond 
 § 137 Utdelning av avkastning 2016 ur Stiftelsen 

Valentinska fonden 
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 § 139 Förslag till arbetsbudget 2017 för anslaget 
för näringslivsverksamhet samt marknadsföring 
och turism 
 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 20 december 2016: 
 § 67 Remiss - förslag till natur- och friluftsplan 

för Sundsvalls kommun 
 

• KS-2016-00841 Delegationsbeslut - verksamhetsanpassning 
Nivrenaskolan 

• KS-2016-00842 Delegationsbeslut - arbetsmiljöåtgärder 
Västermalms skola 

• KS-2016-00843 Delegationsbeslut - verksamhetsanpassningar 
Copernicus förskola 

• KS-2016-00844 Delegationsbeslut - arbetsmiljöåtgärder 
Västermals skola  

• KS-2016-00896 Delegationsbeslut - Internlån golfsimulator 
• KS-2016-00897 Delegationsbeslut - inköp av flyglar 
• KS-2016-00900 Delegationsbeslut -Yttrande 

kameraövervakning BPL Sverige AB 
• KS2016-00914 Tilldelningsbeslut - Granlunda äldreboende 
• KS-2016-00940 Delegationsbeslut - yttrande 

kameraövervakning GrimmDrone AB 
• KS-2016-00941 Delegationsbeslut - yttrande 

kameraövervakning Riksbyggen Ek Förening 
• KS-2016-00946 Delegationsbeslut - yttrande 

kameraövervakning Norsecraft Geo AB 
• KS-2016-00956 Delegationsbeslut om stöd till 

överförmyndarnämnden 
• KS-2016-00958 Delegationsbeslut - yttrande 

kameraövervakning DRiley AB 
• KS-2016-00961 Delegationsbeslut - yttrande om 

kameraövervakning Positionsbolaget AB 
• KS-2016-00970-1 Delegationsbeslut om finansiering, SKL 

servicemätning Insikt 2016 
• KS-2016-00973 Delegationsbeslut - yttrande 

kameraövervakning BAE Systems Hägglunds AB 
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• Delegationsbeslut - avtal om moduluppställning Cramo 
Adapteo AB 

• KS-2016-00552 Delegationsbeslut - hyreskontrakt Skifu AB 
11418 Teaterlokaler 

• KS-2016-00552 Delegationsbeslut - hyreskontrakt Skifu AB 
11107 Sidsjövägen 

• KS-2016-00552 Delegationsbeslut - hyreskontrakt Matfors 
Redovisningsbyrå AB motorvärmare 

• KS-2016-00552 Delegationsbeslut - hyreskontrakt Matfors 
Redovisningsbyrå AB Kontor 

• KS-2016-00552 Delegationsbeslut - hyreskontrakt för lokal 
Lärarförbundet i Sundsvall 

• KS-2016-00552 Delegationsbeslut - hyresavtal Teliasonera 
Sverige AB 

• KS-2016-00552 Delegationsbeslut - hyresavtal Expandia 
Moduler Granmodalsgatan 
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§ 29  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-10-14  
o Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-11-11 
o Midlanda Airport AB 2016-12-01 
o Midlanda Fastighet AB 2016-05-09 
o Midlanda Fastighet AB 2016-09-23 
o Midlanda Fastighet AB 2016-11-03 
o Norra Kajen AB 2016-05-12 
o Norra Kajen AB 2016-09-09 
o Näringslivsbolaget AB 2016-12-15 
o ServaNet AB 2016-09-12 
o Stadsbacken AB 2016-11-17 
o Stadsbacken AB 2016-12-09  
o Sundsvall Vatten AB 2016-11-03 

 
• KS-2016-00788 Länsstyrelsens beslut om kameraövervakning 

Casino Cosmopol 
 
_ _ _ _ 
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