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Peder Björk (S), ordförande
Bodil Hansson (S), v ordf
João Pinheiro (S)
Malin Larsson (S)
Anders Hedenius (S)
Åsa Ulander (S)
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X
X
X
X
X
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Övriga närvarande

Åsa Bellander
Örjan Folkesson
Anette Ståby
Karin Nyman
Torbjörn Stark
Sandra Martinsson
Patrik Jansson
Caroline Grafström

Justerandes signatur

kommundirektör
ekonomidirektör
ekonomichef socialtjänsten
kvalitets- och utvecklingsansvarig
verksamhetschef Drakfastigheter
kommunjurist
kommunsekreterare
kommunsekreterare
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Protokollet omfattar §§ 39-75

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2018-03-12

2018-03-15

2018-03-15

Anslaget tas ned tidigast

Överklagandetid

2018-04-06

2018-03-15 – 2018-04-05

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Koncernstabens kansli
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Justering
Till justerare utses Stefan Falk med Liza-Maria Norlin som ersättare.

____
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Dagordning
Ordföranden meddelar att paragraf 47, ”Årsredovisning 2017 för
Stadsbacken AB” utgår från dagens sammanträde och behandlas på
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

____
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§ 39 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
(KS-2018-00005)
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 kommundirektör Åsa Bellander
om en översyn av investeringsprocessen avgränsat till investeringar i
kommunala verksamhetsfastigheter. Åsa beskriver en genomförd
förstudie och tar bland annat upp analys och slutsatser av denna samt
vilket arbete som utförts och blivit påbörjat.
____
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§ 40 Redovisning av socialnämndens
ekonomiska situation
(KS-2018-00117)
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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§ 41 Information om direktiv för införande av
styr- och ledningsmodellen
(KS-2018-00274)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander
och kvalitets- och utvecklingsansvarig, Karin Nyman, om direktiv för
införande av styr- och ledningsmodellen.
Åsa Bellander inleder med att berätta om bakgrunden till styr- och
ledningsmodellen och hur den är utformad med ett fokus på
resultatstyrning. Modellen bygger på att förbättrad analys av uppnådda
resultat styr verksamheten framåt. Karin Nyman berättar vidare om
implementeringsprojektet som sker utifrån ett antal effektmål och som
mäts genom bland annat externa granskningar, kvalitativa
undersökningar, kommunkompassen och medarbetarenkäten.

Punkten avslutas med att Åsa och Karin informerar om vilka
medarbetare som ingår i styrgruppen, projektgruppen och
projektledningen samt hur den preliminära tidsplanen ser ut för när
driftsättningen beräknas vara slutförd.
____
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§ 42 Återrapportering om utredning
Drakfastigheter
(KS-2018-00273)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander
och verksamhetchef för Drakfastigheter Torbjörn Stark om ett antal
punkter kopplade till inköpsstrategin och investeringsprocessen. Åsa
Bellander inleder med att informera om styr- och ledningsrutiner,
organisationskultur, upphandlingsprocessen och samarbetet med
upphandlingsenheten.
Torbjörn Stark avslutar med att ge en redovisning av åtgärder som
genomförts och planerats rörande investeringsprojekt. Han informerar
om att nya rutiner tagits fram för hur man arbetar inom Drakfastigheter
och koncernen och nämner bland annat utvecklade checklistor för
kalkyler, utvecklandet av styrgruppens arbetssätt och att
koncerngemensamt samordna resurser.

____
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§ 43 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2018-00014)

Punkten utgår från dagens sammanträde.
____
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§ 44 Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen
(KS-2018-00123-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsrapport 2017 för kommunstyrelsen.
Ärendet
Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelens
mål och resursplan för 2017. Kommunstyrelsens mål och resursplan
har även följts upp i Delårsrapport januari-april 2017 och
Delårsrapport januari-augusti 2017. Som underlag till årsrapport för
kommunstyrelsen finns även årsrapporter från Drakfastigheter och
servicecenter.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2018-02-13 - § 14
• Koncernstabens skrivelse - KS-2018-00123-1
• Årsrapport 2017 kommunstyrelsen
• Årsrapport 2017 servicecenter
• Årsrapport 2017 Drakfastigheter
• Investeringsuppföljning 2017 Drakfastigheter
____
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§ 45 Årsredovisning 2017 kommunen och
kommunkoncernen
(KS-2018-00027-7)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa årsredovisning 2017 för kommunen och
kommunkoncernen, samt
att texten i årsredovisning 2017 för kommunen och
kommunkoncernen på sida 99 under rubriken ”koncernen” ändras
från den nuvarande lydelsen:
Resultatet uppgår till 132,1 miljoner kronor, 27,9 miljoner kronor
lägre än 2016. Flera bolag har haft resultatförbättringar, främst
Mitthem (8,3 mnkr), Midlanda Flygplats (7,9 mnkr) och SKIFU
(6,3 mnkr) men resultatförbättringarna väger inte helt upp
resultattappen i ServaNet (-17,1 mnkr), Sundsvall Vatten (-4,9
mnkr) och Reko (-3,4 mnkr).
Till att få följande lydelse:
Resultatet för koncernen uppgår till 132,1 miljoner kronor, vilket
är 4,7 miljoner kronor lägre än budget 2017 och 27,9 miljoner
kronor lägre än 2016. Flera bolag har positiva budgetavvikelser,
främst Mitthem (avvikelse + 8,3 mnkr, budget 15 mnkr),
Midlanda Flygplats (avvikelse + 7,9 mnkr, budget -9,7 mnkr) och
SKIFU (avvikelse + 6,3 mnkr, budget 20,9 mnkr). De positiva
budgetavvikelserna väger inte helt upp resultattappen i ServaNet
(-17,1 mnkr), Sundsvall Vatten (-4,9 mnkr) och Reko (-3,4
mnkr).
att överlämna årsredovisningen till revisorerna.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2017 för kommunen och
kommunkoncernen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12

14

Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till årsredovisning
2017 för kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i
årsredovisningen uppgår till 147,4 miljoner kronor för kommunen
och till 210,1 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.
Överläggning
Sekretariatet meddelar en redaktionell ändring i årsredovisningen
2017 för kommunen och kommunkoncernen. Texten på sida 99 under
rubriken ”Koncernen” ändras från den nuvarande lydelsen:
Resultatet uppgår till 132,1 miljoner kronor, 27,9 miljoner
kronor lägre än 2016. Flera bolag har haft resultatförbättringar,
främst Mitthem (8,3 mnkr), Midlanda Flygplats (7,9 mnkr) och
SKIFU (6,3 mnkr) men resultatförbättringarna väger inte helt
upp resultattappen i ServaNet (-17,1 mnkr), Sundsvall Vatten (4,9 mnkr) och Reko (-3,4 mnkr).
Till att få följande lydelse:
Resultatet för koncernen uppgår till 132,1 miljoner kronor, vilket
är 4,7 miljoner kronor lägre än budget 2017 och 27,9 miljoner
kronor lägre än 2016. Flera bolag har positiva budgetavvikelser,
främst Mitthem (avvikelse + 8,3 mnkr, budget 15 mnkr),
Midlanda Flygplats (avvikelse + 7,9 mnkr, budget -9,7 mnkr) och
SKIFU (avvikelse + 6,3 mnkr, budget 20,9 mnkr). De positiva
budgetavvikelserna väger inte helt upp resultattappen i ServaNet
(-17,1 mnkr), Sundsvall Vatten (-4,9 mnkr) och Reko (-3,4 mnkr).
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
finans- och näringslivsutskottets förslag med korrigeringar gjorda vid
dagens sammanträde. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2018-03-05 - § 4
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00027-7
• Årsredovisning 2017 kommunen och kommunkoncernen 201802-27
____
Justerandes signatur
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§ 46 Överföring av nämndernas resultat och
investeringsanslag 2017 samt anslag för
förbrukning av överskott
(KS-2018-00152-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultatöverföring från 2017 enligt
kommunstyrelsekontorets förslag inkluderande att bevilja undantag
enligt Synnerliga skäl för kostnader inom stadsbyggnadsnämnden
och kommunstyrelsen, Drakfastigheter,
att bevilja nämnderna anslag på 9 982 tkr för planerad förbrukning
av tidigare års överskott, samt
att finansiering sker med 9 982 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 2017-01-01 uppgick till -109,7
mnkr. Kommunstyrelsekontorets förslag till överföring av 2017 års
resultat med undantag för Synnerliga skäl samt reglering av
kapitaltjänstkostnader innebär att nämndernas samlade egna kapital
2018-01-01 uppgår till -223,7 mnkr, se bilaga 1.
Kommunstyrelsekontorets förslag innebär att undantag beviljas för
miljösaneringar inom stadsbyggnadsnämnden med 1 488 tkr och
inom Drakfastigheter med 400 tkr. Dessa undantag följer tidigare års
praxis för vad som kan betraktas som undantag enligt Synnerliga
skäl.
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Socialnämnden begär undantag för hela driftresultatet 2017 på 150
297 tkr.
Servicecenter begär undantag för driftresultatet 2017 inom ITverksamheten på 2 600 tkr.
Kommunstyrelsekontoret har i sitt förslag hanterat socialnämndens
och servicecenters 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. Kommunstyrelsekontoret överlämnar
socialnämndens och servicecenters begäran om undantag till
kommunfullmäktige för beslut.
När årsredovisningen för 2017 behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-03-26 kommer varje nämnds egna kapital 201801-01 ingå med en not om att det är kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige.
Investeringsanslag som inte förbrukats under 2017 och tidigare år
överförs till 2018 och redovisas i bilaga 3. Överfört belopp uppgår till
1 301,6 mnkr.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att nämnderna beviljas anslag på 9
982 tkr för förbrukning av tidigare års överskott. Finansiering
föreslås ske genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges anslag
för förbrukning av tidigare års överskott som uppgår till 10 mnkr år
2018.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2018-03-05 § 6
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00152-3
• Överföring av resultat 2017 till 2018 bilaga 1-4
• Överföring av resultat 2017 till 2018 bilaga 5
____
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§ 47 Årsredovisning 2017 för Stadsbacken AB
(KS-2018-00064-1)

Punkten utgår från dagens sammanträde.
____
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§ 48 Årsredovisning 2017 för MittSverige Vatten
& Avfall AB
(KS-2018-00070-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten &
Avfall AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
Ärendet
Styrelsen i MittSverige Vatten & Avfall AB har överlämnat
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00070-1
• MSVAB Årsredovisning inkl revisionsberättelse 2017
• MSVAB Granskningsrapport 2017
____
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§ 49 Årsredovisning 2017 för Sundsvall Vatten
AB
(KS-2018-00069-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för
2017 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00069-1
• Sundsvall Vatten AB Årsredovisning inkl revisionsberättelse
2017
• Sundsvall Vatten AB Granskningsrapport 2017
____
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§ 50 Årsredovisning 2017 för Sundsvall Energi
AB
(KS-2018-00075-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för
2017 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00075-1
• Sundsvall Energi AB Årsredovisning 2017
• Sundsvall Energi AB Granskningsrapport 2017
____
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§ 51 Årsredovisning 2017 för Sundsvall Elnät AB
(KS-2018-00076-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för
2017 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00076-1
• Sundsvall Elnät AB Årsredovisning 2017
• Sundsvall Elnät AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 52 Årsredovisning 2017 för ServaNet AB
(KS-2018-00077-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2017 till
Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00077-1
• ServaNet AB Årsredovisning 2017
• ServaNet AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 53 Årsredovisning 2017 för Mitthem AB
(KS-2018-00078-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2017 till
Sundsvalls kommun.
Jäv
Åsa Ullander (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av
ärendet.
Icke-tjänstgörande ersättare Leif Nilsson (S) anmäler jäv och
närvarar inte under denna punkt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00078-1
• Mitthem AB Årsredovisning 2017
• Mitthem AB ÅR 2017 underskrifter samt revisionsberättelse
• Mitthem AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 54 Årsredovisning 2017 för REKO Sundsvall
AB
(KS-2018-00079-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i REKO Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för
2017 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00079-1
• REKO Sundsvall AB Årsredovisning inkl revisionsberättelse
2017
• REKO Sundsvall AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 55 Årsredovisning 2017 för Näringslivsbolaget
AB
(KS-2018-00067-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har överlämnat
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Anders Hedenius (S) och anmäler jäv och deltar därför inte i
behandlingen av ärendet.
Icke-tjänstgörande ersättare Isabelle Mixter (V) anmäler jäv och
närvarar inte under denna punkt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00067-1
• Näringslivsbolaget i Sundsvall AB Årsredovisning 2017
• Näringslivsbolaget i Sundsvall AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 56 Årsredovisning 2017 för Sundsvall
Logistikpark AB
(KS-2018-00071-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning
för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Icke-tjänstgörande ersättare Jan-Olov Lampinen (S) anmäler jäv och
närvarar inte under denna punkt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00071-1
• Sundsvall Logistikpark AB Årsredovisning 2017
• Sundsvall Logistikpark AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 57 Årsredovisning 2017 för Sundsvalls
Oljehamn AB
(KS-2018-00072-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Sundsvall Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning
för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Icke-tjänstgörande ersättare Jan-Olov Lampinen (S) anmäler jäv och
närvarar inte under denna punkt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00072-1
• Sundsvall Oljehamn AB Årsredovisning 2017
• Sundsvall Oljehamn AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 58 Årsredovisning 2017 för Sundsvalls Hamn
AB
(KS-2018-00073-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för
2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Icke-tjänstgörande ersättare Jan-Olov Lampinen (S) anmäler jäv och
närvarar inte under denna punkt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00073-1
• Sundsvall Hamn AB Årsredovisning 2017
• Sundsvall Hamn AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 59 Årsredovisning 2017 för Korsta Oljelager AB
(KS-2018-00074-1)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för
2017 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00074-1
• Korsta Oljelager AB Årsredovisning 2017
• Korsta Oljelager AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 60 Årsredovisning 2017 för Sundsvalls
kommuns Industrifastigheter AB
(KS-2018-00068-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Kommuns
Industrifastigheter AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
Ärendet
Styrelsen i Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB har
överlämnat årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00068-2
• SKIFU AB Årsredovisning 2017
• SKIFU AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 61 Årsredovisning 2017 för Midlanda flygplats
AB
(KS-2018-00065-1)
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 2017.
Ärendet
Styrelsen i Midlanda Flygplats AB har överlämnat årsredovisning för
2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och deltar därför inte i
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00065-1
• Midlanda Flygplats AB Årsredovisning 2017
• Midlanda Flygplats AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 62 Årsredovisning 2017 för Midlanda
fastigheter AB
(KS-2018-00066-2)
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 2017
Ärendet
Styrelsen i Midlanda Fastigheter AB har överlämnat årsredovisning
för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och deltar därför inte i
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00066-2
• Midlanda Fastigheter AB Årsredovisning 2017
• Midlanda Fastigheter AB Granskningsrapport 2017
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 63 Utvärdering av kommunens samlade
system för intern kontroll 2017, Stadsbacken AB
(KS-2018-00024-5)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens
samlade system för intern kontroll 2017, Stadsbacken AB
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att notera rapporten
Ärendet
Vid genomgång av bolagens internkontrollplaner, uppföljning och
utvärdering av dessa har inte några väsentliga brister framkommit.
Några bolag har dock inte följt kommunens internkontrollreglemente
fullt ut avseende formaliafrågor. Det viktigaste är dock att syftet med
internkontrollen uppfylls; att säkerställa en effektiv och säker
verksamhet som utvecklas kontinuerligt för att uppnå de
övergripande målen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00024-5
• Sundsvall Elnät AB Protokoll nr 5, 2017-11-02
• Sundsvall Elnät AB Internkontroll 2017
• Sundsvall Elnät AB Redovisning självdeklaration inkl bilagor
• Midlanda Fastigheter AB Uppföljning interkontrollplan 2017
• Midlanda Fastigheter AB Självdeklaration version 4.0, 2017
• Midlanda Flygplats AB Internkontrollplan 2017
• Midlanda Flygplats AB Självdeklaraton version 4.0, 2017
• Mitthem AB Protokoll 2017-09-19--20
• Mitthem AB Självdeklaration version 4.0, 2017
• MSVA Protokoll 2017-11-01 Protokoll 6
• MSVA Rapport avseende 2017 års internkontroll för § 51
• MSVA Självdeklaration 2017, MSVA-gruppen för § 51
• NSAB Protokoll 2017-12-19 § 60
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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NSAB Intern kontrollplan 2017-11-23
NSAV Självdeklaration 2017-11-23
REKO Protokollsutdrag 2017-11-01 § 44
REKO § 51 Rapport avseende 2017 års internkontroll för MSVA
REKO § 51 Självdeklaration 2017, MSVA-gruppen
ServaNet Protokoll nr 5, 2017-10-31
ServaNet Internkontroll 2017
ServaNet Redovisning självdeklaration inkl bilagor
SKIFU Protokoll 2017-11-06
SKIFU Uppföljning Internkontrollplan 2017
SKIFU Självdeklaration version 4.0, 2017
SBAB Protokoll 2017-12-15 § 119 Intern kontrollrapport 2017
SBAB PM- Beslut Internkontrollrapport 2017-12-07
SBAB Internkontrollplan 2017
SBAB Självdeklaration
SBAB Internkontrollplan utvärdering
Sundsvall Energi AB Protokoll 2018-01-23.
Sundsvall Energi AB Uppföljning av Internkontrollplan 2017, för
§5
Sundsvall Energi AB Internkontrollplan självdeklaration 2017,
för § 5
Logistikparken protokoll 2017-11-24 § 127
Logistikparken Intern kontrollplan 2017 rapport
Logistikparken Självdeklaration
Sundsvall Oljehamn AB Protokoll 2017-10-24 § 71,
Internkontrollrapport 2017
Sundsvall Vatten AB Protokoll 2017-11-02
Sundsvall Vatten AB § 51 Rapport avseende 2017 års
internkontroll för MSVA
Sundsvall Vatten AB § 51 Självdeklaration 2017, MSVAgruppen
Sundsvalls Hamn AB Protokoll 2017-10-24:Internkontrollrapport
2017

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 64 Rapport och utvärdering av kommunens
samlade system för intern kontroll 2017,
nämnderna
(KS-2018-00025-11)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens
samlade system för intern kontroll 2017, 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 ofta 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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Förvaltningarna har utvecklat sitt arbete med den interna kontrollen
men det finns en del områden för ytterligare utveckling.
Kommunstyrelsekontoret nämner exempelvis rapporteringen över
hur kontrollerna genomförts. Tex genom stickprov men det saknas
ibland uppgift om urval och omfattning. Det är bra när åtgärderna
beskrivs konkret så att läsaren kan blir övertygad om att dessa är
tillräckliga för att hindra att risker uppstår igen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2018-03-05 § 5
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00025-11
• Uppföljning intern kontroll 2017
• Intern kontrollrapport 2017 för kommunstyrelsens verksamhet
• Koncernstabens redovisning
• Drakfastigheters redovisning
• Servicecenters redovisning
• Barn- och utbildningsnämndens redovisning
• Kultur- och fritidsnämndens redovisning
• Lantmäterinämndens redovisning
• Miljönämndens redovisning
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
redovisning
• Personalnämndens redovisning
• Stadsbyggnadsnämndens redovisning
• Socialnämndens redovisning
• Överförmyndarnämnden Mitts redovisning
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 65 Översyn av den operativa verksamheten vid
Medelpads Räddningstjänstförbund, förstudie
(KS-2017-00775-3)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att en förstudie genomförs avseende investering i nya
brandstationer i Sundsvall, Timrå och Liden, samt
att Sundsvalls kommuns andel för förstudiemedlen, som beräknas
uppgå till 313 tkr, belastar kommunstyrselsens anslag till Medelpads
Räddningstjänstförbund.
Ärendet
Ärendet handlar om att godkänna att en förstudie tillsätts för en
översyn av den operativa verksamheten vid Medelpads
Räddningstjänstförbund (MRF), samt att avsätta medel för
finansiering.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2018-03-05 - § 8
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00775-3
• Timrå kommun: kommunstyrelsens protokoll 2017-11-07
• Ånge kommun: kommunfullmäktige 2017-11-27 §95
• Medelpads Räddningstjänstförbund: 2017-10-12 Överlämnande
av ärende
• Medelpads Räddningstjänstförbund PM 2017-09-28: Finansiering
av en förstudie
• Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-10-10: Förslag till
beslut.
• Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-05-19: Huvudrapport
Översyn av den operativa verksamheten
• Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-10-10: Missiv
överlämnade av ärende för beslut underskrift
• Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-08-25
Sammanträdesprotokoll extra Direktionen
____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12

38

§ 66 Barn- och utbildningsnämndens begäran
om medel till förstärkt skolpeng fr o m 2018
(KS-2018-00170-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att, kommunfullmäktige beviljar barn- och
utbildningsnämnden utökat anslag med 15 mnkr fr o m år 2018 och
framåt för ökade kostnader för justerad skolpeng, hänskjuta beslut
om finansiering 2018 till processen Kompletteringsbudget 2018.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att bevilja barn- och utbildningsnämnden utökat anslag med 15 mnkr
fr o m år 2018 och framåt för ökade kostnader för justerad skolpeng,
att finansieringen fr o m år 2019 och framåt arbetas in i Mål och
resursplan för 2019-2020 med plan för 2021-2022.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har under slutet av 2017 arbetat med
en översyn av nivåerna på skolpengen oavsett huvudman. Det som
framkommit vid översynen är att skolpengen för grundskolan F-5
behöver förstärkas. Barn- och utbildningsnämnden har därför begärt
ett tillskott om 15 mnkr per år fr o m 2018 för de ökade kostnaderna.
Överläggning
João Pinheiro (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
finans- och näringslivsutskottets. Detta blir också kommunstyrelsens
beslut.
Deltagande i beslut
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och
Martin Klausen (SD) meddelar att de återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2018-03-05 § 7
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00170-2
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-01-31 § 4
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-12
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§ 67 Förvärv av fastighet Nacksta 6:62 genom
fastighetsreglering
(KS-2018-00031-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att genom fastighetsreglering förvärva fastigheten Nacksta 6:62 för
en köpeskilling om 185 000 kronor i enlighet med bifogad ansökan
och överenskommelse om fastighetsreglering,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet,
att tillföra stadsbyggnadsnämnden investeringsbudget för 2018 med
165 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida
medel.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen genom
fastighetsregelring förvärvar fastigheten Nacksta 6:62 för en
köpeskilling på 185 000 kronor.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2018-03-05 - § 9
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00031-2
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2017-12-20 § 221
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2017-11-19
• Värdering 2017-06-12
• Områdeskarta
• Ansökan och överenskommelse om Fastighetsreglering
undertecknad av part
____

Justerandes signatur
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§ 68 Redovisning av integrationsinsatser under
2017
(KS-2017-00817-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningarna från barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, NAVI, kultur- och fritidsnämnden, Mitthem AB och
Sundsvall Elnät AB,
att för egen del godkänna redovisningarna av insatserna
”Framsteget” samt ”Integrationsinfo på sundsvall.se”,
att planen för genomförandet av insatsen ”Framsteget” under år 2018
redovisas till kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott vid
sammanträdet i mars 2018, samt
att en redovisning avseende framdriften av Länsstyrelsens projekt
Integration och tillväxt under 2017 lämnas för kännedom till
kommunstyrelsen i april.
Ärendet
Ärendet är en redovisning av de integrationsinsatser som nämnder
och bolag genomfört under år 2017 med finansiering av
kommunstyrelsens medel för stärkt integration.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2018-02-20 - § 9
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00817-2
• Sundsvall Elnät AB: Slutredovisning, Integration av nyanlända
• Mitthem AB; Delredovisning, Hållbara Tillsammans
• Mitthem AB: Ekonomisk redovisning - Hållbara Tillsammans
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-12-20 §
201
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-11-20
• Delredovisning - 2gether
• Delredovisning - pedagogiskt lärstöd
• Slutrapport Brobyggare
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Slutredovisning: Kompetensutveckling studie- och
yrkesvägledning för nyanlända
Brobyggare - Kompletterande uppgifter barn- och
utbildningsförvaltningen
Avtalsförslag om kompetensutveckling för studie- och
yrkesvägledare om vägledning för nyanlända i Sundsvalls
kommun
Delrapport Ht -17: Kompetensutveckling av modersmålslärare till
formell behörighet - lärarlegitimation
Slutrapport Kompetensutveckling för pedagoger och skolledare
Kultur- och fritidskontorets skrivelse, 2018-01-03
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-01-24 §12
Delrapport - Utbildning, kompetenshöjning Språkombud
Resultatrapport - Utbildning kompetenshöjning Språkombud
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-01-24 §11
Socialnämnden; Delredovisning - samhällsbiträde
Analys samhällsbiträde
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-01-24 §13
Delredovisning - Mot en stark och frisk framtid
Ekonomisk redovisning - Mot en stark och frisk framtid
FAVI redovisning 2017 integrationsmedel
Ekonomisk redovisning - Crea
Slutredovisning - integrationskommunikation på webben
Ekonomisk rapport 2017- Komistudier

____
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§ 69 Styrning och ledning av servicecenter revidering
(KS-2017-00953-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta revidering av styrmodell för servicecenter, dat. 2018-01-24,
att anta revidering av prissättning för tjänster och produkter från
servicecenter, dat. 2018-02-02, samt
att anta revidering av delegationer rörande servicecenter, dat. 201801-24.
att en återrapportering av hur utvecklingsmedlen används sker till
infrastruktur- och serviceutskottet i samband med delårsrapporterna.
Ärendet
Ärendet är förslag till revidering av styrmodell för servicecenter,
prissättning för tjänster och produkter från servicecenter samt
delegationer rörande servicecenter.
Överläggning
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets
förslag med följande tilläggsatt-sats:
att en återrapportering av hur utvecklingsmedlen används sker
till infrastruktur- och serviceutskottet i samband med
delårsrapporterna.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
infrastruktur- och serviceutskottets med Hans Forsbergs (C)
tilläggsatt-sats. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2018-02-13 - § 15
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00953-2
• Styrmodell servicecenter, 2018-01-24
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Delegationer rörande servicecenter, 2018-01-24
Prissättning tjänster och produkter från servicecenter, 2018-02-02

____
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§ 70 Utökad investeringsbudget för finansiering
av byggnation av simhall
(KS-2018-00128-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöver beslutad MRP 2013-2016 utöka 2018 års
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter med 12 miljoner
kronor för att finansiera kostnadsökningar i projektet ny simhall,
att den utökade hyreskostnaden för kultur- och fritidsnämnden
inarbetas enligt samma principer som ursprungligt beslut
Ärendet
Ärendet handlar om en begäran av ytterligare medel för rivning av
befintlig simhall och byggande av en ny simhall vid Sporthallsbadet.
Överläggning
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 - 2018-02-13 - § 20
• Tjänsteskrivelse - KS-2018-00128-1
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll-2017-12-20 § 131
____
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§ 71 Motion (L) om att införa trygghetsvakter i
Sundsvall
(KS-2017-00331-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att införa trygghetsvakter i syfte att öka tryggheten i
kommunen till dess att polisen har en starkare lokal närvaro.
Trygghetsvakterna skall skapa lugn och trygghet samt vara synliga på
platser där människor rör sig t.ex. området kring Navet.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen.
Jörgen Berglund (M), Martin Klausen (SD) och Liza-Maria Norlin
(KD) instämmer i Stefan Falks (L) förslag.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras
bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Liza-Maria
Norlin (KD) och Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2018-02-20 - § 10
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00331-3
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion (L) om att införa trygghetsvakter i Sundsvall

____

Justerandes signatur
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§ 72 Motion (L) teckna IOP-avtal Sundsvalls
kommun och tjejjouren Skogsrå i Sundsvall
(KS-2017-00395-5)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med
kommunstyrelsen utreda hur överenskommelser, exempelvis IOPavtal, mellan Sundsvalls kommun och idéburna organisationer inom
det sociala området kan utformas
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att säkerställa att
verksamheten som tjejjouren Skogsrå bedriver ges en långsiktig
finansiering
att ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast
september 2018.
Ärendet
Ärendet handlar om förslag till beslut på en motion från Stefan Falk
(L) och Catrin Eliasson (L). Motionen handlar om att teckna ett IOPavtal mellan Sundsvalls kommun och tjejjouren Skogsrå i Sundsvall.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till följande förslag:
att anse motionen besvarad
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med
kommunstyrelsen utreda hur överenskommelser, exempelvis IOPavtal, mellan Sundsvalls kommun och idéburna organisationer
inom det sociala området kan utformas
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att säkerställa att
verksamheten som tjejjouren Skogsrå bedriver ges en långsiktig
finansiering
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att ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast
september 2018.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till Stefan Falks (L) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Stefan Falks (L) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2018-02-20 - § 11
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00395-5
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-10-18 § 200
• Socialtjänstens skrivelse
• Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls
kommun och tjejjouren Skogsrå,
____

Justerandes signatur
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§ 73 Motion (L) om att införa en medborgarapp
(KS-2017-00482-4)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra till kommunstyrelsen att enligt koncernstabens förslag
genomföra en förstudie med syfte att införa en medborgarapp med
kostnadstäckning inom koncernstabens ram,
att partierna i sitt arbete med MRP 2019-2022 arbetar in anslag för
införande av medborgarapp i Sundsvall enligt den kostnadskalkyl
som förstudien presenterar.
Ärendet
Ärendet rör en motion från Stefan Falk (L) och Ingeborg Wiksten (L)
med förslaget att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa
en medborgarapp med information om Sundsvalls kommun.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
plan- och utvecklingsutskottets. Detta blir också kommunstyrelsens
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2018-02-20 § 12
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00482-4
• Motion (L) om att införa en medborgarapp
____

Justerandes signatur
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§ 74 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsekontoret återkommer vid kommunstyrelsens
sammanträde i april med en rapportering gällande rutiner för
redovisning av delegationsbeslut,
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 februari
2018:

Justerandes signatur

•

§ 12 Handlingsplan för genomförande av inköpsstrategin för
Sundsvalls kommunkoncern

•

§ 13 UPPHANDLING – Städ & Kemprodukter, fastställande
av kravspecifikation (UH-2017-654)

•

§ 16 Slutredovisning av byggprojekt 2018-01

•

§ 17 Avtal med SKIFU om Teaterkvarteret

•

§ 18 Inhyrning av nya lokaler samt omskrivning av befintliga
hyreskontrakt, Skepparegatan 5-7, objekt 11443

•

§ 19 Lokal för information och försäljning - ersättning för
Navetbyggnaden
Utdragsbestyrkande
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o Plan- och utvecklingsutskottet den 20 februari 2018:
•

§ 7 Yttrande om lokaliseringsalternativ, järnvägsplan
Ostkustbanan Tjärnvik – Njurundabommen

•

§ 9 Redovisning av integrationsinsatser under 2017

•

KS-2016-00293 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
Tryckeritjänster
KS-2016-00450 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
transportbilar
KS-2016-00493 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
snöröjning gata UH-2015-394
KS-2016-00507 Delegationsbeslut UH-2015-442
Tilldelningsbeslut och utvärderingsprotokoll vs-arbeten
KS-2016-00721 Delegationsbeslut - avbrytande av
upphandling transport av internpost och gods
KS-2016-00737 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
utplanteringsväxter anueller
KS-2016-00782 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
mobiltjänst för parkeringsavgifter
KS-2016-00891 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut transport
distribution av matlådor
KS-2017-00195 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
förmånscyklar UH-2017-74
KS-2017-00264 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
Microsoft Adobe produkter
KS-2017-00327 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut elarbeten
KS-2017-00359 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
textilslöjdsmaterial
KS-2017-00367 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
träslöjdsmaterial UH-2016-549
KS-2017-00406 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut IT
hårdvara
KS-2017-00407 Delegationsbeslut Tilldelningsbeslut
köksutrustning
KS-2017-00407 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
köksutrustning
KS-2017-00418 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
konsulter business intelligence
KS-2017-00450 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut Färskt
bröd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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KS-2017-00501 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut skötsel
av inomhusväxter
KS-2017-00528 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
upphandling frukt, rot-, och grönsaker
KS-2017-00531 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut ITkonsulter support
KS-2017-00693 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
Måleriarbeten (UH-2017-199)
KS-2017-00743 Delegationsbeslut tilldelningsbeslutsaneringsarbeten
KS-2017-00812 Delegationsbeslut tilldelningsbeslutHisservice
KS-2017-00907 Delegationsbeslut tilldelningsbeslut
bilgasUH-2017-565
KS-2018-00125 Delegationsbeslut yttrande programsamråd
Norr Stenstan
KS-2018-00161 Delegationsbeslut yttrande detaljplan
Bergsåker
KS-2018-00163 Delegationsbeslut Utökning av lokalerna för
hemtjänsten i Granlo, Vikingavägen 43 E, Granlo 1.36
KS-2018-00173 Delegationsbeslut Katrinelunds skola
verksamhetsanpassning
KS-2018-00175 Delegationsbeslut yttrande detaljplan
Norrmalm 2-1
KS-2018-00194 Yttrande Länsstyrelsen Gävleborg
kameraövervakning
KS-2018-00195 Delegationsbeslut Röklands skola
verksamhetsanpassningar
KS-2016-00130 Tilldelningsbeslut Tekniska konsulter
o Tilldelningsbeslut arkitekt UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut besiktning UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut byggnadskonstruktion UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut dyk UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut Elkonstruktion UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut GVMA UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut markvibrationer UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut Miljöteknik UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut och utvärderingsprotokoll Trafik
UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut och utvärderingsprotokoll arkitekt
UH-2015-10 20160614
o Tilldelningsbeslut och utvärderingsprotokoll
Geoteknik UH-2015-10
o Tilldelningsbeslut och utvärderingsprotokoll GVMA
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o
o
o
o
o
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UH-2015-10
Tilldelningsbeslut och utvärderingsprotokoll projekt
byggledning UH-2015-10
Tilldelningsbeslut och utvärderingsprotokoll rättat
Miljöteknik UH-2015-10
Tilldelningsbeslut Styrkonstruktion UH-2015-10
Tilldelningsbeslut VA teknik UH-2015-10
Tilldelningsbeslut VVS konstruktion UH-2015-10
Tilldelningsbeslut och utvärderingsprotokoll detaljoch översikt UH-2015-10
Tilldelningsbeslut buller akustik UH-2015-10

____
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§ 75 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
•

Styrelseprotokoll:
Medelpads Räddningstjänstförbund 2017-12-08
Mitthem AB 2018-01-25
Norra Kajen Exploatering AB 2018-01-25
Näringslivsbolaget AB 2018-02-22
REKO 2018-01-31 Protokoll per capsulam
SKIFU Protokoll 2018-01-26
Sundsvall Vatten AB 2018-01-31 Protokoll per
capsulam
o Sundsvalls Hamn AB 2017-10-2
o Sundsvalls Hamn AB 2017-11-02
o Sundsvalls Oljehamn AB 2017-10-24

o
o
o
o
o
o
o

____
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