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Dagordning
Det noteras att ärendet ”Nominering av ledamöter till Åkroken
Science Park AB” läggs till på dagordningen.
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Justering
Till justerare utses Stefan Falk med Maria Algotsson som ersättare.
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§ 206 Aktuellt från koncernstaben
(KS-2015-00005)
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 presentaterar och välkomnar kommundirektör Stefan Söderlund koncernstabens nya IT-direktör Stefan
Lindqvist.
Vidare informerar han om följande punkter:
•
•

Sundsvalls kommuns utmärkelser inom Miljöbilsdiagnosen och
som bästa e-tjänst inom samhällsbyggnadsområdet (RIGES)
Aktuella händelser inom kommunens verksamheter
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§ 207 Redovisning av socialnämndens
ekonomiska situation
(KS-2013-00021)
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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§ 208 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2015-00017)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att
informera om aktuella händelser inom politiken.
Ingen information lämnades vid dagens sammanträde.
____
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§ 209 Investeringsprocessen i Sundsvalls
kommun – svar på revisionsrapport
(KS-2015-00212-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till revisionen överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse
2015-03-16 som svar på revisionsrapport ”Granskning av
investeringsprocessen”.
Ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av investeringsprocessen i Sundsvalls kommun. Resultatet av granskningen
presenteras i en revisionsrapport. Revisionen önskar svar från
kommunstyrelsen senast 2015-04-15.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 105
• Koncernstabens skrivelse
• Kommunrevisionens skrivelse, 2015-02-20
• Revisionsrapport, 2015-02
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§ 210 Granskning av kommunens
bokslutsprocess – svar på revisionsrapport
(KS-2015-00238-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till revisionen överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse
2015-03-12 som svar på revisionsrapport ”Bokslutsprocessen”.
Ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av
bokslutsprocessen i Sundsvalls kommun. Resultatet av granskningen
presenteras i en revisionsrapport. Med anledning av granskningen
föreslår revisorerna att kommunstyrelsen beaktar resultatet i
granskningsrapporten. Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen
senast 2015-04-15.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 106
• Koncernstabens skrivelse
• Kommunrevisionens skrivelse 2015-02-13
• Revisionsrapport 2015-02-13
____
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§ 211 Ändring av bolagsordning för ServaNet AB
(KS-2015-00245-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medge att ServaNet AB får ändra sin bolagsordning enligt bilaga
3.
Ärendet
Ärendet gäller mindre förändringar av ServaNet AB:s bolagsordning.
Efter att ServaNet AB senast fått medgivande av kommunfullmäktige
att göra vissa ändringar i sin bolagsordning har ytterligare ändringar
begärts av Bolagsverket. Ändringarna handlar om att det ska framgå
av bolagsordningen vilka delägarkommunerna i bolaget är samt vilka
av dessa som utser vilka ledamöter och suppleanter.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 113
• Koncernstabens skrivelse
• Stadsbacken AB:s protokoll 2015-01-30, § 10
• Stadsbacken AB:s skrivelse 2015-01-21
• Förslag till-reviderad bolagsordning för ServaNet AB
____
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§ 212 Deltagande i Regionala Samverkansrådet i
Västernorrland – remiss från Landstinget
Västernorrland
(KS-2015-00233-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Sundsvalls kommun tillstyrker Landstinget i Västernorrlands
förslag om bildande av ett Regionalt Samverkansråd i
Västernorrland, samt
att godkänna och anta förslag till överenskommelse om Regionala
samverkansrådet i Västernorrland.
Ärendet
Landstinget i Västernorrland föreslår att de tillsammans med
kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå,
Ånge och Örnsköldsvik bildar ett Regionalt Samverkansråd. I detta
råd skall kommunernas inflytande på de regionala
utvecklingsfrågorna säkerställas. Svar önskas till den 15 april 2015.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på andra att-satsen i finans- och
näringslivsutskottets förslag och bifall till följande att-satser:
att Sundsvalls kommun tillstyrker Landstinget i Västernorrlands
förslag om bildande av ett Regionalt Samverkansråd i
Västernorrland,
att godkänna och anta förslag till överenskommelse om regionala
samverkansrådet i Västernorrland med undantag för punkten 2
sammansättning,
att uppmana Landstinget Västernorrland att återkomma med ett nytt
förslag på sammansättning i samverkansrådet där kommunernas
representation i högre omfattning speglar respektive kommuns
invånartal.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
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Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels finansoch näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds (M)
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottet förslag.
Reservation
Jörgen Berglund (M) och Alicja Kapica (M) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 112
• Koncernstabens skrivelse
o Bilaga 1 – Landstingets skrivelse ˝Deltagande i Regionala
Samverkansrådet i Västernorrland˝, 2015-02-24
o Bilaga 2 – Landstingets PM ˝Ny roll för landstinget –
övertagande av det regionala utvecklingsansvaret˝,
2014-10-28.pdf
o Bilaga 3 – Förslag till ˝Överenskommelse för Regionala
Samverkansrådet i Västernorrland˝, 2015-02-09
____
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§ 213 Inrättande och finansiering av social
investeringsfond – kommunstyrelsens remissvar
(KS-2015-00239-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta plan- och utvecklingsutskottets yttrande som sitt eget, samt
att överlämna svaret till koncernstaben för fortsatt handläggning.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 76, att inrätta en
modell för sociala investeringsmedel i Sundsvalls kommun.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att syftet med de sociala
investeringarna ska vara ett ökat arbetskraftdeltagande, att
målgruppen ska vara barn och unga samt att kommunen ska tillämpa
den så kallade återföringsmodellen.
Koncernstaben fick även i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat
förslag för arbetet samt utreda FATI:s roll (Förebyggande Arbete –
Tidiga Insatser) i arbetet med sociala investeringar. Koncernstaben
har gjort bedömningen att s de riktlinjer som föreslås ska skickas på
remiss och att kommunstyrelsen nu ska ta ställning till förslaget.
Överläggning
Maria Algotsson (MP) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till
plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Jörgen Berglund (M) önskar att kommunstyrelsens remissvar
kompletteras med bland annat prioriterade områden och involvering
av civilsamhället.
Ordföranden föreslår att Jörgen Berglunds (M) förslag till
kompletteringar läggs till som en protokollsanteckning och att hänsyn
tas till föreslagna kompletteringar i det fortsatta arbetet med ärendet.
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är
Maria Algotsson (MP) och Liza-Maria Norlins (KD) förslag om
bifall till plan- och utvecklingsutskottes förslag med Jörgen
Berglunds (M) prototokollsanteckning om förslag till
kompletteringar. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur
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Protokollsanteckning
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning:
˝Vi stödjer majoritetens remissvar men skulle vilja att hänsyn också
tas till följande;
Det civila samhällets (t.ex. näringsliv, organisationer, föreningar
m.fl.) möjlighet till insyn, inflytande och i speciella fall där
återföringsmodellen kan vidmakthållas möjlighet till ansökan bör tas
med.
Projekt som riktar sig mot socialt utsatta områden bör prioriteras
Säkerställa att beviljade projektmedel till största delen användas för
verksamhet och inte till administration, projektledning, hyror etc.˝
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 19
• Koncernstabens skrivelse
o Bilaga 1 – Förslag till riktlinjer för ˝Sociala investeringar i
Sundsvalls kommun˝
o Bilaga 2 – Koncernstabens remiss ˝Sociala investeringar i
Sundsvalls kommun˝
• Majoritetens (S, V, C) förslag till remissvar, 2015-03-31
____
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§ 214 Revidering av riktlinjer för färdtjänst i
Sundsvalls kommun
(KS-2015-00108-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa reviderat förslag om Riktlinjer för färdtjänst i
Sundsvalls kommun.
Ärendet
Riktlinjerna för färdtjänst, som fastställer reglerna utöver det som
regleras av lag om färdtjänst, måste revideras inför ny trafikstart i
juni 2015.
Tidigare har även regler för riksfärdtjänst utgjort en del i dokumentet
om riktlinjer, men eftersom ändringarna i detta ärende endast berör
färdtjänst så har den del som avser riksfärdtjänst lyfts bort.
Revidering av Riktlinjer för riksfärdtjänst kommer tas upp vid annat
tillfälle.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-03-17, § 69
• Koncernstabens skrivelse
Bilaga 1 – Förslag till ˝Riktlinjer färdtjänst – för
handläggning av färdtjänst i Sundsvalls kommun ˝, 2015-06
____
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§ 215 Beslut om regionala miljömål – Sundsvalls
kommuns remissvar
(KS-2015-00156-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2015-02-26 som svar
på remissen angående beslut om regionala miljömål.
Ärendet
Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för miljömålsarbetet på regional
nivå. Det nuvarande regionala miljömålssystemet överensstämmer
inte med den nationellt beslutade miljömålsstrukturen. I enlighet med
rekommendationer i RUS (Regional Utveckling och Samverkan i
miljömålssystemet) avser Länsstyrelsen Västernorrland besluta att
som nya regionala miljömål för Västernorrlands län anta
generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen med
tillhörande preciseringar samt av regeringen hittills beslutade
etappmål. Länsstyrelsen har nu i en remiss som skall besvaras senast
den 30 april 2015, ställt frågan om remissinstanserna instämmer i
Länsstyrelsens förslag till beslut och om det finns några övriga
synpunkter.
Beslutsunderlag
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2015-03-17 § 70
• Koncernstabens skrivelse
o Länsstyrelsen Västernorrlands ˝Remiss angående beslut om
regionala miljömål ˝, 2015-02-01, inkommen 2015-02-09
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§ 216 Försäljning av fastigheten kvarteret
Förrådet 8 och del av kvarteret Förrådet 4
(KS-2015-00226-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att sälja fastigheten kvarteret Förrådet 8 och del av fastigheten
kvarteret Förrådet 4 till SKIFU AB till köpeskillingen 19 775 882 kr
samt
att överlåtelsen sker 2015-05-01 eller till ett annat datum som
parterna kommit överrens om och att köpeskillingen då korrigeras
med hänsyn till genomförda avskrivningar.
Ärendet
Sundsvalls kommun behöver genomföra en överlåtelse av
fastigheterna kvartetet Förrådet 8 (Strömbergska förrådet) samt del
av kvarteret Förrådet 4 (f.d. Västermalm södra) till Sundsvalls
kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU AB) i syfte att
genomföra om- och tillbyggnad för Mittuniversitetet.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-17, § 102
• Koncernstabens skrivelse
o Bilaga 1 – Förslag till köpekontrakt
o Bilaga 2 – Karta över fastigheten
____
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§ 217 Beslut om antagande av detaljplan för
Spikarna 1:57 m fl, Alnö
(KS-2015-00227-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Spikarna 1:57 m fl, Spikarnas hamnområde,
Alnö, enligt PBL 5:27
Ärendet
Syftet med planen är att bevara områdets höga kulturvärden och
möjliggöra för kommande VA-utbyggnad. Planen innebär bl.a. att
sjöbodarna inom hamnbassängen kommer att omfattas av
bevarandebestämmelser och att hela planområdet kommer att
omfattas av en utökad lovplikt.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 18
• Koncernstabens skrivelse
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-02-18, § 20
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-01-27
• Detaljplan för Spikarna 1:57 m.fl., 2013-12-13, rev. 2015-01-27
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§ 218 Inlösen av fastigheten Vagnshjulet 3,
Sundsvall
(KS-2015-00228-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att genom inlösen förvärva fastigheten Sundsvall Vagnshjulet 3 av
Elin och Kjell-Åke Sundqvist för 1 700 000 kronor,
att erlägga 425 000 kronor i ersättning enligt expropriationslagens
ersättningsregler samt erlägga 57 095 kronor i annan ersättning för
kostnader i samband med försäljning och flytt till annat boende, samt
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2015
2 182 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida
medel.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten
Sundsvall Vagnshjulet 3 av Elin och Kjell-Åke Sundqvist för
1 700 000 kronor och erlägga 425 000 kronor i ersättning enligt
expropriationslagens ersättningsregler samt 57 095 kronor i annan
ersättning för kostnader i samband med försäljning och flytt till annat
boende.
Beslutsunderlag
• Finan- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 108
• Koncernstabens skrivelse
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-02-18, § 18
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2014-11-18, rev. 2015-01-26
o Karta över fastigheten Vagnshjulet 3, 2014-11-25
o Förslag till köpeavtal
____
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§ 219 Ansökan om medfinansiering i BioFuel
Region perioden 2015–2018
(KS-2014-00692-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Sundsvalls kommun skall kvarstå som medlem i BioFuel Region
under mandatperioden 2015–2018,
att finansiera medlemskapet år 2015 med 584 028 kronor från
anslaget för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism, samt
att finansiering av medlemskap för åren 2016, 2017 och 2018
hanteras i samband med beslut om förslag till arbetsbudget för
anslaget för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15, § 231, att Sundsvalls
kommun skulle kvarstå som medlem i Biofuel Region för år 2014, att
anslå 200 000 kr från anslaget för näringslivsverksamhet, marknadsföring och turism för att täcka kommunstyrelsens del av finansiering
av medlemskapet år 2014 samt att uppdra till koncernstaben att
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till fortsatt medlemskap och finansiering av BioFuel Region för perioden 2015–2018.
Överläggning
Jörgen Berglud (M), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (FP) och
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans
Forsbergs (C) förslag om bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag om avslag
på ärendet. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Forsbergs (C) förslag.
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Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 111
• Koncernstabens skrivelse
o Bilaga 1 – Biofuel Regions ansökan om medfinansiering,
2014-04-10
o Bilaga 2 – Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-15, § 231
____
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§ 220 Sundsvallsregionens samarbetsavtal
(KS-2014-00349-5)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Sundsvalls kommun ska ingå ”Samarbetsavtal Sundsvallsregionen” med följande i regionen ingående kommuner – Hudiksvall,
Härnösand, Nordanstig och Ånge i enlighet med upprättat förslag
att uppdra till koncernstaben att bedriva det fortsatta arbetet med
utgångspunkt från avtalet inkluderande vision och målbild för
Sundsvallsregionen.
Ärendet
Nedanstående avtal tecknas mellan följande kommuner i Sundsvallsregionen Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och
Ånge. Syftet med avtalet är att kommunerna i Sundsvallsregionen
samarbetar för starkare hållbar tillväxt, gemensam arbets-,
utbildnings- och boenderegion och samsyn på behovet av utbyggd
infrastruktur för kommunikationer.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 20
• Koncernstabens skrivelse
o Bilaga 1 – Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen 2015
____
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§ 221 Kommunalt partnerskap med Makunduchi
Wards, Zanzibar, Tanzania
(KS-2015-00206-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Sundsvalls kommun ska ansöka om finansiering hos
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för ett treårigt
skolutvecklingsprojekt med Makunduchi Wards, södra Zanzibar,
inom programmet Kommunalt Partnerskap,
att kommunen tecknar ett fyraårigt samverkansavtal med
Makunduchi Wards för att fullfölja partnerskapet, samt
att besluten villkoras med att styrgrupp och projekt kan finansieras
med medel från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att bilda en styrgrupp
för partnerskapet, med barn- och utbildningsnämndens ordförande
som ordförande för styrgruppen samt ytterligare två representanter
för majoriteten och två för oppositionen och bjuda in ledande
tjänstmän till styrgruppen,
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att säkerställa att
samordnare finns inom barn- och utbildningsförvaltningen, samt
att projektet, utöver finansieringen hos Internationellt Centrum för
Lokal Demokrati (ICLD), ska finansieras inom ram.
Ärendet
Utifrån ett initiativ inom barn- och utbildningsnämnden, har
Sundsvalls kommun tillsammans med Makunduchi Wards, Zanzibar,
genomfört en förstudie inom ramen för programmet Kommunalt
Partnerskap, som finansieras av Internationells Centrum för Lokal
Demokrati, ICLD.
Förstudien har syftat till att identifiera områden för ömsesidig
utveckling, inom i första hand gymnasieutbildning. Utifrån två möten
2014, ett i Makunduchi i augusti och ett i december i Sundsvall, har
ett antal utvecklingsområden blivit tydliga. Det är
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utvecklingsområden som är väsentliga för elevernas förbättrade
måluppfyllelse, i såväl Sundsvall som i Makunduchi. Likheterna är
många, samtidigt som grundförutsättningarna för skola och för
undervisning är väldigt stora.
Utifrån förstudien förbereds en ansökan till ICLD om finansiering av
ett Kommunalt Partnerskap. Det treåriga projekt som planeras
handlar om ledarskap i skolan, både ledning av skolor, ledning i
skolor och ledarskapet i klassrummen. Syftet med projektet är att
höja kommunernas kapacitet för att öka elevernas måluppfyllelse.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) och Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på
ärendet.
Stefan Falk (FP), Maria Algotsson (MP) och Bodil Hansson (S) yrkar
bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
Stefan Falk (FP) med fleras förslag om bifall till finans- och
näringslivsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) och
Jörgen Berglunds (M) förslag om avslag på ärendet. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Stefan Falk (FP) med fleras förslag.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 109
• Koncernstabens skrivelse
o Bilaga 1 – Rapport från förstudie av projektet ˝Municipal
Partnership – inception phase˝, 2015-01-27
____
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§ 222 Nominering av ledamöter till Åkroken
Science Park AB 2015–2019
(KS-2015-00366)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera kommundirektör Stefan Söderlund och samhällsutvecklingschef Helén Lundahl till ledamöter i Åkroken Science Park
AB från 2015 fram till ordinarie stämma 2019.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag, 2015-03-30,
§ 132 att nominera två tjänstemän till ledamöter i Åkroken Science
Park AB från 2015 fram till ordinarie stämma 2019. Koncernstaben
föreslår att kommundirektör Stefan Söderlund och samhällsutvecklingschef Helén Lundahl nomineras till platserna.
____
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§ 223 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:

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

Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:
o Finans- och näringslivsutskottet den 17 mars 2015, §§ 99
och 101
o Finans- och näringslivsutskottet den 31 mars 2015, §§
103-104, 107, 110 och 114
o Plan- och utvecklingsutskottet den 31 mars 2015, §§ 1517
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 17 mars 2015, §§
66-68 och 71

•

Beslut 2014-10-28 om ”Upphandling – färdtjänst inkl. skolresor
och tjänsteresor med taxi, tilldelningsbeslut UH-2013-308 (KS2014-00814)

•

Beslut 2015-02-12 om ”Upphandling – Omställning och rehab,
tilldelningsbeslut UH-2014-346 (KS-2015-00187)

•

Säkerhetssektionens beslut 2015-03-01 till Länsstyrelsen
Västernorrland om ”Ansökan om tillstånd till allmän
kameraövervakning hos King Food AB”, en av företagets
restauranger - Burger King på Norra Förmansvägen 28 i
Sundsvalls kommun
(KS-2015-00234)
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Beslut 2015-03-17 om ”Yttrande i Förvaltningsrätten i
Härnösands mål nr 1928-14 om laglighetsprövning enligt
kommunallagen” (KS-2014-00551)

____
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§ 224 För kännedom
(KS-2015-00009)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden

Justerandes signatur

•

Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-03-31, § 103
om Ekonomisk månadsrapport februari 2015 för kommunen

•

Kommunrevisionens skrivelser (2015-01-16) om
ansvarsutövande samt PwC:s revisionsrapporter på:
o kommunstyrelsen
o barn- och utbildningsnämnden
o kultur- och fritidsnämnden
o lantmäterinämnden
o miljönämnden
o nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI)
o socialnämnden
o stadsbyggnadsnämnden
o överförmyndarnämnden Mitt

•

PwC:s revisionsrapporter på:
o Anhöriga som ger omsorg till närstående + kommunrevisionens skrivelse 2015-02-13
o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Midlanda
Fastigheter AB & Midlanda Flygplats AB
o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Mitthem AB
o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Norra Kajen
Exploatering AB
o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Sundsvalls Hamn
AB och Sundsvall Oljehamn AB
o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Sundsvalls
Kommuns Industrifastighetsutveckling AB
o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Stadsbacken AB
o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Sundsvall Elnät
AB & ServaNet AB
o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Sundsvalls Energi
AB
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o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Sundsvall
Logistikpark AB
o Lekmannarevision- Investeringsprocessen i Sundsvall Vatten
AB och MittSverige Vatten AB
•

Kommunrevisionens skrivelser:
o 2015-02-20 om ”Revisionens besök i fritidsgårdar”
o 2015-03-17 om ”Särskild granskning av socialnämndens
styrning och ledning” och PwC:s revisionsrapport (underlag
för ansvarsprövning)

•

Länsstyrelsen Västernorrlands inspektionsprotokoll 2015-02-11
hos Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvall den 4 februari 2015

•

Ekonomisk månadsrapport februari 2015 för kommunen (KS-201500026)

Sid 230
•

Sveriges kommuner och landsting
För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings
hemsida: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm

•

Styrelseprotokoll:
o Midlanda Flygplats (Airport Sundsvall-Timrå), 2015-02-05,
§§ 1-9
o Mitthem AB, 2015-01-30, §§ 13-20
o MittSverige Vatten AB, 2015-02-19, §§ 1-12
o
o
o
o
o
o
o

•

Justerandes signatur

ServaNet AB, 2014-01-07, §§ 1-6
ServaNet AB, 2014-01-31, §§ 1-4
ServaNet AB, 2014-02-18, §§ 1-9
ServaNet AB, 2014-09-04, §§ 1-12
ServaNet AB, 2014-11-05, §§ 1-8
ServaNet AB, 2015-01-28, §§ 1-8
ServaNet AB, 2015-02-18, §§ 1-4

Styrelseprotokoll:
o Stadsbacken AB (årsstämma), 2014-06-03, §§ 64-78
o Stadsbacken AB (konstituerande), 2014-06-03, §§ 79-91
o Stadsbacken AB, 2014-06-03, §§ 92-103
o Stadsbacken AB, 2014-06-03, §§ 104-107
o Stadsbacken AB, 2014-08-25, §§ 108-119
o Stadsbacken AB, 2014-09-26, §§ 120-130
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Stadsbacken AB, 2014-10-24, §§ 131-145
Stadsbacken AB, 2014-12-01, §§ 146-158
Stadsbacken AB, 2014-12-12, §§ 159-168
Stadsbacken AB, 2015-03-05, §§ 14-23
Sundsvall Elnät AB, 2014-01-21, §§ 1-7
Sundsvall Elnät AB, 2014-02-21, §§ 1-12
Sundsvall Elnät AB, 2014-09-12, §§ 1-7
Sundsvall Elnät AB, 2014-11-18, §§ 1-8
Sundsvall Elnät AB, 2015-01-20, §§ 1-7

o
o
o
o
o

Sundsvalls Hamn AB (årsstämma), 2014-05-15, §§ 22-36
Sundsvalls Hamn AB (konstituerande), 2014-05-16, §§ 37-53
Sundsvalls Hamn AB, 2014-09-11, §§ 54-64
Sundsvalls Hamn AB, 2014-11-14, §§ 65-76
Sundsvalls Hamn AB, 2015-01-23, §§ 1-8

o
o
o
o
o

Sundsvall Logistikpark AB, 2014-09-11, §§ 71-82
Sundsvall Logistikpark AB, 2014-11-14, §§ 83-96
Sundsvall Logistikpark AB, 2014-11-21, §§ 97-99
Sundsvall Logistikpark AB, 2015-01-23, §§ 1-15
Sundsvall Logistikpark AB (extra bolagsstämma), 2015-03-17,
§§ 29-33

o
o
o
o
o

Sundsvall Oljehamn AB, 2014-05-16, §§ 42-57
Sundsvall Oljehamn AB, 2014-09-11, §§ 62-72
Sundsvall Oljehamn AB, 2014-11-14, §§ 73-84
Sundsvall Oljehamn AB, 2015-01-23, §§ 1-8
Sundsvall Vatten AB, 2014-02-19, §§ 1-12

____
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