
 

Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen   

 
 

 
 

 

Kommunstyrelsen 12 september 2016   
 
 Sid 
 

Justering .................................................................................................. 5 

§ 201   Aktuellt från koncernstaben .................................................... 6 

§ 202   Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation .......... 7 

§ 203   Kommunstyrelsens ordförande informerar ............................. 8 

§ 204   Utredning Drakfastigheter ...................................................... 9 

§ 205   Ombyggnad av väg 562 till en stadsgata på delen 
resecentrum-trafikplats Skönsberg, samt justering av avtal mellan 
Sundsvalls kommun och Trafikverket .................................................. 10 

§ 206   Regional indelning SOU 2016:48 - remiss ........................... 13 

§ 207   Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning .............. 15 

§ 208   Val av ledamot och ersättare till partnerskapet Atlantbanan 17 

§ 209   Val av ledamot till styrgrupp för samordnad planering 3, 
Ådalsbanan Sundsvall - Härnösand ...................................................... 18 

§ 210   Upphävande av beslut om ledamöter i SocialKOLA ............ 19 

§ 211   Antagande av Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls 
kommun 20 

§ 212   Slutredovisning av MRP-uppdrag N&A 2015:2 Stärkt 
samarbete med Mittuniversitet ............................................................. 24 

§ 213   Slutredovisning av MRP-uppdrag N&A 15, 2012 - SAMT-
projektet 25 

§ 214    Taxa 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund ............. 26 

§ 215   Rapport och utvärdering av Medelpads 
räddningstjänstförbunds system för internkontroll 2015 ...................... 27 

§ 216   IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls kommunkoncern 
2011-2021, återrapportering ................................................................. 29 

§ 217   Översyn av service- och teknikförvaltningen ....................... 30 



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-09-12 kl. 14:00 1 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 218   Översyn av investeringsprocessen och dess organisation ..... 33 

§ 219   Uppsägning av förbundsordning och samarbetsavtal mellan 
landstinget och länets kommuner för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ............................... 38 

§ 220   Fastställande av verksamhetsområden för allmänna 
vattentjänster ......................................................................................... 40 

§ 221   Handlingsplan för hantering av allmänna handlingar ........... 42 

§ 222   Tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer ......................... 43 

§ 223   Ansökan om medel ur det tillfälliga statsbidraget med 
anledning av flyktingsituationen .......................................................... 44 

§ 224   Ansökan om medel till förstudie om länsövergripande 
förebyggande insatser i frågan om kvinnlig könsstympning ................ 46 

§ 225   Fortsatt samverkan med Ulundi, Sydafrika .......................... 47 

§ 226   Attmarhems äldreboende, installation av reservkraft - 
internlån 49 

§ 227   Gärdehov, genomförande av energieffektiviseringsåtgärder, 
kylentreprenad - attesträtt ..................................................................... 50 

§ 228   Hedbergska skolan, verksamhetsanpassningar i energiprojekt 
- attesträtt .............................................................................................. 51 

§ 229   Hedbergska skolan, reinvesteringar - attesträtt ..................... 52 

§ 230   Hedbergska skolan, genomförande av 
energieffektivitetsåtgärder - attesträtt ................................................... 53 

§ 231   Hedbergska skolan, säkerhetsinvesteringar - attesträtt ......... 54 

§ 232   Lindgården, lokalanpassningar och anpassningar på grund av 
arbetsmiljöåtgärder - attesträtt .............................................................. 55 

§ 233   Lindgården carport - attesträtt ............................................... 56 

§ 234   Vibackeskolan, om- och tillbyggnad, reinvesteringar - 
attesträtt 57 

§ 235   Vibackeskolan, om- och tillbyggnad - attesträtt ................... 58 

§ 236   Västermalms skola, verksamhetsanpassningar för särskolan 
IVS - attesträtt ....................................................................................... 59 

§ 237   Inlösen av fastigheten Sköle 1:28 ......................................... 60 



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-09-12 kl. 14:00 2 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 238   Uthyrning till TeliaSonera Sverige AB, hyresavtal avseende 
basstation och antenn till mobiltelefon, Lasarettsvägen 16-18, 
Sjukhuset 1. .......................................................................................... 61 

§ 239   Inhyrning, utökning av gruppboende Medborgargatan 29, 
Municept 1 ............................................................................................ 62 

§ 240   Motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet 
på lokal och regional nivå ..................................................................... 63 

§ 241   Motion (S) om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls 
kommun 65 

§ 242   Motion (V) om att anlägga en botanisk trädgård i Sundsvall 66 

§ 243   Motion (M) om fler utegym i Sundsvalls kommun .............. 68 

§ 244   Motion (M) om avgifter inom stadsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde .............................................................................. 70 

§ 245   Motion (L) om att utveckla Sundsvall som cykelstad .......... 71 

§ 246   Motion (MP) om bättre framkomlighet för kollektivtrafiken73 

§ 247   Delegationsbeslut .................................................................. 75 

§ 248   För kännedom ....................................................................... 79 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-09-12 3 

 

 
 

 
Tid Kl. 14.00–16.20 
Ajournering Kl. 15.10–15.20   
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande0F

1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
João Pinheiro (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Forsberg (C) X   
Jörgen Berglund (M) X   
Alicja Kapica (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Maria Algotsson (MP) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X    
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X   
Lisa Lööf (S) X   
Leif Nilsson (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Isabelle Mixter (V) -   
Reinhold Hellgren (C) X   
Elin Nilsson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X    
Angel Villaverde (MP) X    
Sören Ödmark (KD) -   
Johnny Skalin (SD) -   

 
                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-09-12 4 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
Övriga närvarande    
Stefan Söderlund kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 202 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 202 
Mikael Ålund stadsjurist § 204 
Anders Johansson controller § 204 
Ulrika Edlund planeringsarkitekt § 205 
Eva-Marie Blusi Tyberg tf. samhällsutvecklingschef § 206 
Beatrice Fredriksson kommunjurist  
Patrik Jansson kommunsekreterare §§ 201-204, 207-217, 219-220
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare §§ 201-204, 207-217, 219-220
Caroline Grafström kommunsekreterare  

 
Protokollet omfattar §§ 201-248 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Jörgen Berglund 
Justerare 

 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 

 
 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-09-12 2016-09-16 2016-09-16 
Anslaget  tas ned tidigast Överklagandetid 

2016-10-08 2016-09-16 – 2016-10-07 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 
 
I tur att justera protokollet utses Jörgen Berglund med Martin 
Klausen som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 201  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2016-00005) 
 

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 ger kommundirektören en lägesrapport av 
kommunstyrelsens verksamhet vid dess förvaltning servicecenter. 
 
_ _ _ _ 
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§ 202  Redovisning av socialnämndens 
ekonomiska situation 
(KS-2016-00088) 
 

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. 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-09-12 8 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 203  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2016-00014) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  

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

Överläggning  
Ordföranden informerar om följande aktuella punkter vid dagens 
sammanträde: 
 

 SÖT-projektet. (Sundsvall – Östersund – Trondheim) 
 Rekryteringen av kommundirektör och meddelar att 

information kring detta kommer ges löpande till 
kommunstyrelsen.  

 
_ _ _ _ 
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§ 204  Utredning Drakfastigheter 
 (KS-2016-00622-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa att punkterna 1-6 
nedan inarbetas i redan pågående uppdrag rörande inköpsstrategin 
(dnr KS-20150067) och investeringsprocessen (dnr KS-2016-00540): 
 

1. Kulturell problematik/ Förstärkta styr- och 
ledningsrutiner 

2. Kartläggning samt analys av de olika steg som 
upphandlingsprocessen omfattar och hur ansvaret 
för upphandlingen därmed är fördelat 

3. Erforderlig kompetens 
4. Avtalsjuridik  
5. Roll som avtalsägare bör införas 
6. Förbättrad planeringshorisont 

 
att kommundirektören senast i maj 2017 återkommer med 
redovisning av genomförda åtgärder. 

Ärendet 
Ärendet gäller internutredning avseende Drakfastigheters 
projektverksamhet. Fokus ligger på tre områden: projektstyrning, 
upphandlingsfrågor och relationer mellan nyckelpersoner och 
leverantörer. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-08-30 § 91 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00206  
 Muntlig presentation av ärendet under sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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§ 205  Ombyggnad av väg 562 till en stadsgata på 
delen resecentrum-trafikplats Skönsberg, samt 
justering av avtal mellan Sundsvalls kommun och 
Trafikverket 
(KS-2016-00549-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att koncernstabens förslag till yttrande (bilaga 1, daterad 2016-09-
02) ska utgöra Sundsvalls kommuns samlade yttrande över 
”Samrådshandling väg 562 delen Sundsvalls resecentrum – 
trafikplats Skönsberg, vägplan med miljöbeskrivning”. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna av stadsbyggnadsnämnden beslutad korrigering av 
”Avtal om finansiering och genomförande Väg 562 (gamla E4) delen 
Sundsvalls Resecentrum – Trafikplats Skönsberg” (bilaga 2, märkt 
med Trafikverkets diarienummer TRV 2016/56710). 

Ärendet 
Ärendet består av två delar – se rubriken. 
 
En del är Trafikverkets samråd angående vägplan för aktuell del av 
väg 562. Samrådet är en löpande process fram till att Trafikverket 
sammanställt en slutlig granskningshandling. Som underlag för 
samrådet har en samrådshandling daterad 2016-05-23 tagits fram. 
Trafikverket önskar få kommunens yttrande så snart som möjligt 
eftersom målsättningen är att färdigställa granskningshandlingen i 
oktober. Trafikverkets samrådshandlingar finns här: 
http://www.trafikverket.se/nara-
dig/Vasternorrland/Vasternorrland/vag-562-njurunda-sundsvall-
ombyggnad/vag562-sundsvalls-resecentrum-trafikplats-
skonsberg/dokument/   
Stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden har yttrat sig som 
underlag för kommunens samlade yttrande. 
 
Den andra delen i ärendet handlar om en mening i ”Avtal om 
finansiering och genomförande Väg 562 (gamla E4) delen Sundsvalls 
Resecentrum – Trafikplats Skönsberg” som blev felaktigt formulerat 
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och som behöver justeras. Det var i samband med handläggningen 
mellan stadsbyggnadsnämndens beslut och kommunfullmäktiges 
beslut om avtalet i våras som en mindre korrigering missades. 
Stadsbyggnadsnämnden och Trafikverket är överens om hur avtalet 
ska se ut. 
 
Koncernstaben föreslår att endast bilaga 1, yttrande daterat 2016-09-
02 över samrådshandling, sänds till Trafikverket direkt efter 
kommunstyrelsens beslut.  

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet mot 
bakgrund av Sverigedemokraternas tidigare yrkanden i protokoll 
SBN 2016-08-31 § 126, KF 2016-03-29 § 80 och SBN 2015-04-22 § 
42.  
 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels koncernstabens förslag och dels Martin Klausens (SD) 
avslagsyrkande till förmån för eget förslag. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
koncernstabens förslag.  

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M) och Maria Algotsson (MP) 
meddelar att de inte deltar i kommunstyrelsens beslut, samt 
återkommer i ärendet vid kommunsfullmäktiges sammanträde. 
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Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00549-4 
 Yttrande från Sundsvalls kommun vägplan samråd v562 2016-

09-02 
 Avtal Väg 562 delen Sundsvalls RC - Tpl Skönsberg 
 Beslutad principlösning hantering av remissärenden 

infrastrukturprojekt 2016-08-18 
 Miljönämndens protokoll 2016-06-08 § 38  
 Miljökontorets skrivelse 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-08-31 § 126 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
 Yttrande angående Samrådshandling för ombyggnad av väg 562 

till en stadsgata 
 Utskick Samrådshandling väg 562 2016-05-23 - Trafikverket 
 Samrådshandling Genomfart Sundsvall 2016-05-23 
 PM Trafikverket - Nya Landsvägsallén 2016-05-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 206  Regional indelning SOU 2016:48 - remiss 
(KS-2016-00564-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta koncernstabens remissvar som eget, samt 
 
att överlämna remissvaret till finansdepartementet senast den 6 
oktober 2016. Remissvaret skickas i elektronisk form i både word 
och pdf-format till fi.registrator@regeringskansliet.se. Remissvaret 
ska ange finansdepartementets diarienummer Fi2016/02568/K. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun är inbjuden att lämna synpunkter på förslagen 
eller materialet i delbetänkandet av indelningskommittén SOU 
2016:48 Regional indelning – tre nya län.  
 
Kommittén har haft i uppdrag att föreslå en ny läns- och 
landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre 
län och landsting. I uppdraget ingår även att föreslå en enhetlig 
beteckning för kommuner på regional nivå och hur landsting ska 
tilldelas det regionala utvecklingsansvaret. 
 
Enligt uppdraget ska kommittén lämna förslag på flera 
indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2023. I detta 
delbetänkande lämnas förslag som, för läns- och landstingens del, 
kan träda i kraft den 1 januari 2019. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall på Moderaternas förslag till 
remissvar. 
 
Martin Klausen (SD) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i 
Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Ordföranden och Christiane Rüdiger (V) yrkar bifall till 
koncernstabens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till koncernstabens förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras 
förslag på eget remissvar. Vidare ställer han förslagen mot varandra 
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och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt koncernstabens 
förslag.  

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L), Maria Algotsson (MP) och Linnéa Kjellman (C) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00564-2 
 Sundsvalls kommuns remissvar regionindelning 
 Moderaternas förslag till remissvar, separat utskick 2016-09-12 
 
_ _ _ _ 
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§ 207  Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
(KS-2016-00451-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

Ärendet 
Koncernstaben har fått i uppdrag att revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning med en komplettering som underlättar hantering av 
punkten ”Allmänhetens frågestund” som finns med på 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kompletteringen innebär ett 
införande av rutiner kring hur frågan ska behandlas och ett 
klargörande kring vem som ansvarar för att frågan får ställas. 
 
På uppdrag av kommunfullmäktiges presidiekonferens har 
koncernstaben även föreslagit att flytta inlämningstiden för ”Frågor 
enligt kommunallagen” från ”vardagen närmast” till ”två arbetsdagar 
före” kommunfullmäktiges sammanträden, för att ge svaranden en 
större möjlighet att diskutera frågan med tjänstemännen och på så sätt 
lämna ett bättre svar på sammanträdet. 
 
Utöver detta föreslår koncernstaben även att de beredningar 
kommunfullmäktige tillsätter, ges per automatik initiativrätt att väcka 
ärenden till fullmäktige, vilket i dag saknas. 
 
Slutligen föreslår koncernstaben en språklig justering i 
arbetsordningen, för att den bättre ska överensstämma med 
kommunallagen. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar på att ärendet bordläggs. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är att 
bordlägga ärendet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00451-2 
 Förslag till revidering 
 Arbetsordning för Sundsvalls kommunfullmäktige 
 
_ _ _ _ 
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§ 208  Val av ledamot och ersättare till 
partnerskapet Atlantbanan 
(KS-2016-00547-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Hans Forsberg (C) som ordinarie ledamot från majoriteten 
till partnerskapet Atlantbanans rådslag och styrgrupp, samt 
 
att utse Gunilla Molin (M) som ersättare från oppositionen till 
partnerskapet Atlantbanans rådslag och styrgrupp. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att välja ledamöter, en ordinarie och en ersättare, 
till partnerskapet Atlantbanans rådslag och styrgrupp. Rådslaget är 
partnerskapets ”årsmöte” och dess styrgrupp träffas vid 4 tillfällen 
per år, varav 3 sker digitalt och 1 fysiskt. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen utser Hans Forsberg (C) 
som ordinarie ledamot från majoriteten. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar på att kommunstyrelsen utser Gunilla 
Molin (M) som ersättare från oppositionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Hans Forsberg (C) som ordinarie ledamot med Gunilla Molin 
(M) som ersättare. Detta blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00547-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 209  Val av ledamot till styrgrupp för samordnad 
planering 3, Ådalsbanan Sundsvall - Härnösand 
(KS-2016-00637) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Gunilla Molin (M) som representant från oppositionen till 
styrgruppen för samordnad planering 3, Ådalsbanan Sundsvall – 
Härnösand,   
 
att utse Anders Hedenius (S) som ersättare från majoriteten och Lars 
Holmgren (L) som ersättare från oppositionen till styrgruppen för 
samordnad planering 3, Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att välja representanter och ersättare till 
styrgruppen för samordnad planering 3, Ådalsbanan Sundsvall – 
Härnösand.   

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen utser Anders Hedenius 
(S) som ersättare från majoriteten.  
 
Jörgen Berglund (M) yrkar på att kommunstyrelsen utser Gunilla 
Molin (M) som representant och Lars Holmgren (L) som ersättare 
från oppositionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är att 
utse Anders Hedenius (S) som ersättare från majoriteten och Gunilla 
Molin (M) som representant samt Lars Holmgren (L) som ersättare 
från oppositionen. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
   
_ _ _ _ 
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§ 210  Upphävande av beslut om ledamöter i 
SocialKOLA 
 (KS-2016-00327-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut i valärende rörande 
ledamöter i samverkansforumet SocialKOLA (beslut 2014-12-15, § 
55, i ärende KS-2014-00010), 
 
att utse ordföranden i socialnämnden till ledamot i SocialKOLA. 

Ärendet 
Utseende av ledamot i samverkansforumet SocialKOLA.  

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14, § 51 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00327-1  
 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15 § 55 
 
_ _ _ _ 
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§ 211  Antagande av Landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun 
 (KS-2015-00400-68) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun som 
styrdokument, med följande förändringar: 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Offentlig och 
kommersiell service” stryka ”så långt det är möjligt” på punkt nr 1-8, 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Offentlig och 
kommersiell service” ändra punkt nr 10 till 

 
”Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda vilka former 
kommunen ekonomiskt kan stödja servicepunkter i glesa 
områden, och ta fram riktlinjer för detta” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Natur, friluftsliv 
och ideell sektor” lägga till punkten 

 
”Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta med att 
ekonomiskt stötta föreningslivet på landsbygden” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Natur, friluftsliv 
och ideell sektor” lägga till punkten  

 
”Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta med att söka 
samarbeten med föreningslivet på landsbygden för att öka 
tillgängligheten till kultur- och idrottsverksamhet på 
landsbygden” 
 

att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Bebyggelse och 
kommunikationer” lägga till punkten 

 
”Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden ska arbeta 
för ett ökat bostadsbyggande i våra serviceorter” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubriken ”Bebyggelse och 
kommunikationer” lägga till punkten 
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”Kommunstyrelsen, ska i dialog med 
kollektivtrafikmyndigheten, utreda fler flexibla 
kollektivtrafiklösningar i glesare områden” 
 

att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Snabbt bredband” 
ändra punkt 5 till 

 
”Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda förutsättningarna 
för att införa en kommunal helhetslösning för fiberföreningar 
i Sundsvall som vill bygga fibernät på landsbygden genom de 
kommunala bolagen Sundsvall Elnät AB och ServaNet AB” 

 
att i handlingsplan för landsbygden, under rubrik ”Snabbt bredband” 
ändra punkt 6 till 

 
”Kommunstyrelsen ska under 2016 ta fram en fördjupad 
handlingsplan för utbyggnad av snabbt bredband på 
landsbygden (under landsbygdsprogrammet) med fokus på 
hur kommunen ytterligare ska arbeta för att öka 
fiberutbyggnaden på landsbygden” 

 
att i övrigt föreslå att besluta enligt koncernstabens förslag till beslut. 

Ärendet 
Koncernstaben har under perioden 2015-2016 tagit fram ett förslag 
till nytt landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun, i form av en 
övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden till år 2021. 
Programmet består bl.a. av fem prioriterade fokusområden och pekar 
ut totalt nio serviceorter för kommundelarna. Koncernstaben föreslår 
bl.a. att kommunfullmäktige antar Landsbygdsprogram 2021 för 
Sundsvalls kommun, och i samband med detta upphäver kommunens 
landsbygdsprogram från 2006. 

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag med följande två tilläggsattsatser om att kommunstyrelsen 
vidare föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att inrätta en landsbygdsnämnd som ska garantera och stimulera 
utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor 
som rör landsbygden i Sundsvalls kommun, 
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att Landsbygdsnämnden ska inom sitt ansvarsområde ansvara för: 
-Beslut om och fördelning av medel till landsbygdsutveckling 
-Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor. 
-Uppmärksamt följa villkor för bosättning och företagande på 
landsbygden. 
-Etablera god kontakt med nätverk, föreningar och företag 
verksamma inom kommunens landsbygd. 
-Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala 
utvecklingssatsningar. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Martin Klausens (SD) 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) 
meddelar att de återkommer vid kommunfullmäktiges sammanträde 
och deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30, § 38 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00400 
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11 § 112 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00200 
 Service och teknikförvaltningens remiss Landsbygdsprogram 

2021 för Sundsvalls kommun 
 Lantmäterinämndens protokoll 2016-02-17 § 7 
 Lantmäterikontorets skrivelse 
 Protokoll NSAB 2016-04-07 § 19 
 Näringslivsbolagets skrivelse 2016-03-23 
 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2016-03-23 § 37 
 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 
 Socialnämndens protokoll 
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 Socialnämndens skrivelse 
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-03-23 § 37 
 Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-03-23 § 34 
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
 Mitthems remissvar  
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-03-16 § 41 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
 Mittsverige Vattens remissvar 2016-03-04 
 Miljönämndens protokoll 2016-03-02 § 16 
 Miljökontorets skrivelse 
 Sundsvall Vatten AB protokoll 2016-03-16 § 11 
 Mittsverige Vatten AB tjänsteskrivelse 
 Mittsverige Vatten AB styrelseyttrande 
 SKIFU:s yttrande 
 Sundsvall Elnät och Servanets remissvar 
 Sammanställning över externa remissvar 
 Sammanställning över koncernstabens beaktande av interna 

remissvar 
 Sammanställning över koncernstabens beaktande av externa 

remissvar 
 Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 212  Slutredovisning av MRP-uppdrag N&A 
2015:2 Stärkt samarbete med Mittuniversitet 
 (KS-2016-00370-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna slutredovisning av MRP-uppdrag N&A 2015:2 Stärkt 
samarbete med Mittuniversitetet, samt 
 
att överlämna slutredovisning till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Enligt Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018 ska 
avdelning för strategisk samhällsutveckling formalisera ett samarbete 
med Mittuniversitetet för ökad måluppfyllelse av RIKARE. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14, § 49 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00370-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 213  Slutredovisning av MRP-uppdrag N&A 15, 
2012 - SAMT-projektet  
 (KS-2016-00439-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av, MRP-uppdrag N&A nr 15, 2012, 
SAMT-projektet, samt 
 
att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Projektet ”SAMT – hållbar affärsutveckling för ökad konkurrenskraft 
och förnyelse” bedrevs under tiden 2012-01-01-2013-12-31. 
Projektets syfte var att utveckla en gemensam plattform för 
näringslivsservice för små- och medelstora företag i Sundsvalls och 
Timrå kommuner kring frågor om hållbar affärsutveckling. Det 
genomfördes med stöd från regionala utvecklingsfonden (EU:s 
strukturfonder).  

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14, § 50 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00439-1  
 Slutrapport SAMT-projektet 
 
_ _ _ _ 
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§ 214   Taxa 2016 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 
 (KS-2016-00074-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Taxa 2016 för uppdrag i räddningsavdelningens område, 
att gälla från 2016-xx-xx   

Ärendet 
Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har tagit fram ett förslag 
på ändring av taxan för förbundets olika verksamheter för år 2016.  

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-06-21, § 84 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00074-2 
 Taxa räddningsavdelningen MRF 2016 
 Taxaberäkning tillsynsverksamhet 
 
_ _ _ _ 
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§ 215  Rapport och utvärdering av Medelpads 
räddningstjänstförbunds system för internkontroll 
2015 
 (KS-2016-00236-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande rapport och utvärdering av Medelpads 
räddningstjänstförbunds arbete med intern kontroll för 2015,  
 
att beslutet, rapporten och utvärderingen överlämnas till kommunens 
revisorer samt till Medelpads räddningstjänstförbund. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att notera föreliggande rapport och utvärdering. 

Ärendet 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en 
inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
Enligt kommunallagen ska tillämpliga delar även gälla 
kommunalförbund. 
 
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består 
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. 
Kommunen och räddningstjänstförbundet har omfattande 
uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som är en del i 
internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring 
kontrollplanerna.  
Medelpads räddningstjänstförbund har tagit fram en kontrollplan för 
2015 och också redovisat utfallet. Det finns möjlighet att ytterligare 
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utveckla arbetet och i högre grad anpassa det till Sundsvalls 
kommuns regelverk.  

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-06-21, § 77 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00236-2 
 Årsredovisning MRF 2015 
 
_ _ _ _ 
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§ 216  IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls 
kommunkoncern 2011-2021, återrapportering 
 (KS-2015-00863-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen av strategins genomförande för 
perioden 2011-2015.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 om en IT-strategi för e-
förvaltning, år 2011-2021. Strategins målbild är enkla, flexibla och 
tydliga IT-tjänster (strategin finns i sin helhet på 
www.utveckling.sundsvall.se). Kommunfullmäktige beslutade att 
återrapportering av IT-strategins genomförande skulle ske år 2015. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-06-14 § 48 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00863-1  
 Illustration IT-strategi för e-förvaltning, 2011-2021  
 IT-strategi 2011-2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 217  Översyn av service- och teknikförvaltningen 
 (KS-2015-00845-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att genomföra förändringarna i enlighet med koncernstabens 

tjänsteskrivelse, dnr KS-2015-00845 och i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 

 
att bilda en ny avdelning, administration, i servicecenter 
 
att i servicecenter bilda en ny funktionsstyrgrupp för administration 
 
att till ordförande i funktionsstyrgruppen för administration utse 

kanslichefen på koncernstaben 
 
att bilda en ny avdelning, Sundsvalls mat och måltider, i 

servicecenter 
 
att i servicecenter bilda en ny funktionsstyrgrupp för mat och 

måltider 
 
att till ordförande i funktionsstyrgruppen för Mat och måltider utse 

chefen för strategisk samhällsplanering 
 
att koncernstaben, servicecenter och drakfastigheter återkommer till 

kommunstyrelsen i december 2016 och april 2017 med en 
rapport om hur integreringsarbetet fortskrider och vilka 
synergieffekter som uppstått 

 
att koncernstaben tar upp en dialog med stadsbyggnadskontoret om 

möjligheterna att föra över verkstaden till 
stadsbyggnadskontoret  

 
att koncernstaben får i uppdrag att ansvara för att erforderliga 

systemförändringar genomförs till 2017-01-01 
 
att koncernstaben får i uppdrag att inför 2017 genomföra en översyn 

av berörda nämnders och förvaltningars ekonomiska ramar 
 
att koncernstaben får i uppdrag att utreda hur en kommungemensam 
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funktion för verksamhetsutveckling och projektledning kan 
utformas, 

 
att uppdraget som kommunstyrelsen gav till koncernstaben 2015-12-

07 § 414, första att-satsen ska anses vara genomfört 
 
att upphandlingsenheten renodlas till en strategisk 
upphandlingsfunktion med placering på koncernstaben, och den 
operativa inköpsfunktionen placeras på servicecenter 
 
att företagshälsovården blir en egen avdelning under servicecenter. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva beslut 2010-03-29 § 742 att hantering av beredskap, kris 

och säkerhet ska organiseras på service- och 
teknikförvaltningen 

 
att hanteringen av beredskap, kris och säkerhet från 2017-01-01 

organiseras på koncernstaben. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 414 bland annat att uppdra 
åt koncernstaben att ta fram ett förslag till hur verksamheterna inom 
service och teknik ska samorganiseras med och integreras i 
servicecenter. Detta ärende gäller redovisning av det förslag som 
tagits fram med anledning av beslutet. 
 
Den del av beslutet som avser investeringsprocessen och dess 
organisation hanteras i ett separat ärende.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag med följande tilläggsattsats:  
 
att företagshälsovården blir en egen avdelning under servicecenter. 
 
Stefan Falk (L) yrkar på att attsats 1 får följande lydelse: 
 
att genomföra förändringarna i enlighet med koncernstabens 

tjänsteskrivelse, dnr KS-2015-00845 och i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 

 
Bodil Hansson (S) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag med Bodil Hanssons (S) 
tilläggsyrkande samt Stefan Falks (L) ändringsyrkande. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30, § 39 
 Koncernstabens skrivelse, KS-201500845 
 Förslag till organisationsförändringar 
 
_ _ _ _ 
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§ 218  Översyn av investeringsprocessen och 
dess organisation 
 (KS-2016-00540-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna koncernstabens rapport 
 
att koncernstaben får i uppdrag att slutföra kartläggningen som en 
del i arbetet med att förbättra investeringsprocessen 
 
att koncernstaben får i uppdrag att ta fram ett förslag på 
prioriteringsmodell för investeringar 
 
att koncernstaben får i uppdrag att ta fram en rutin för att genomföra 
förstudier innan investeringsförslag går till prioritering och 
budgetbeslut 
 
att koncernstaben får i uppdrag att föreslå en revidering av Mål och 
resursplaneprocessen enligt följande: beslut om investeringsmedel 
som inte har tagits i anspråk under ett budgetår genom beställning av 
nämnd eller på annat sätt enligt gällande delegation, ska utifrån en 
orsaksanalys bedömas av beställande nämnd på nytt. Om beslutet är 
aktuellt ska det genomföras. Om inte, upphävs beslutet och 
investeringen underställs ny prioritering mot tillkommande behov 
 
att koncernstaben får i uppdrag tillsammans med drakfastigheter att 
se över rutiner och riktlinjer för det operativa genomförandet 
 
att koncernstaben får i uppdrag tillsammans med drakfastigheter att 
ta fram en uppföljningsmodell som på ett tydligt sätt redovisar 
grafiskt och i siffror hur enskilda projekt såväl som helheten av 
projekt framskrider, och en samlad uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 
 
att koncernstaben får i uppdrag att se över mallar för budget och 
uppföljning, så att det är enhetligt vilka krav som ställs inför arbetet 
med mål och resursplan, och i strukturen för uppföljning i månads-, 
delårs- och årsuppföljningar 
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att drakfastigheter får i uppdrag att tillfälligt avbryta pågående 
förstudier, detaljplanering, kalkylering eller andra insatser som sker 
innan genomförandet startar, om det visar sig att kalkylerad 
investeringskostnad eller nämndens hyreskostnad överstiger det som 
är beslutat, och inte fortsätta arbetet förrän koncernstaben godkänner 
det 
 
att koncernstaben får i uppdrag att se över och föreslå roller, mandat 
och ansvar för processledningen på tjänstemannanivå och på politisk 
nivå 
 
att koncernstaben får i uppdrag att etablera en styrgrupp för 
investeringsprocessen för att hantera operativa styr- och 
ledningsfrågor genom hela investeringsprocessen 
 
att ge i uppdrag till finans- och näringslivsutskottet att vara 
referensgrupp för arbetet att effektivisera investeringsprocessen 
 
att koncernstaben får i uppdrag att se över Drakfastigheters 
organisering under koncernstaben och återkomma med ett förslag till 
kommunstyrelsen 
 
att en statusrapport om arbetet lämnas till kommunstyrelsen senast i 
december 2016 
 
att tydliggöra vilken instans det är som kan besluta om att fortsätta 
investeringsprocessen i de fall ett stopp gjorts på grund av förhöjda 
kostnader, för att säkerställa att det är det beställande politiska 
organet som ska godkänna en fortsättning på sådana projekt. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 414 bland annat att uppdra 
åt koncernstaben att göra en översyn av investeringsprocessen och 
dess organisation. Övriga delar av beslutet hanteras i annat ärende.  
 
Sammanfattningsvis har koncernstaben identifierat följande större 
brister och avvikelser i denna översyn:  

- investeringsprocessen är otydlig och dåligt dokumenterad, 
- uppföljningen av investeringsprocessen såväl som enskilda 

investeringar när det gäller ekonomi, genomförande och 
resultat är bristfällig,  

- åtgärder för att korrigera brister och avvikelser i 
investeringsprocessen sker osystematiskt i den mån de 
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åtgärdas, 
- åtgärder för att korrigera brister och avvikelser i enskilda 

investeringsprojekt sker osystematiskt och i ett för sent skede, 
- åtgärder för att hantera när enskilda personer avstår att följa 

fattade beslut, sker sällan och osystematiskt.  
 
Översynen innehåller en processkartläggning och en beskrivning av 
de fem identifierade delprocesserna i investeringsprocessen. 
Koncernstaben har lämnat ett antal förslag på åtgärder, exempelvis 
att slutföra processkartläggningen, och att ta fram modeller och 
rutiner för att öka effektiviteten i olika delar av 
investeringsprocessen. Koncernstaben föreslår också att 
processkartläggningen inkluderar att återkomma med förslag på 
roller, mandat och ansvar i investeringsprocessen. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag med 
följande ändringar samt tilläggsattsats: 
 
tredje att-satsen ersätts med följande:  

att koncernstaben får i uppdrag att ta fram ett förslag på 
prioriteringsmodell för investeringar  

  
femte att-satsen ersätts med följande:  

koncernstaben får i uppdrag att föreslå en revidering av Mål 
och resursplaneprocessen enligt följande: beslut om 
investeringsmedel som inte har tagits i anspråk under ett 
budgetår genom beställning av nämnd eller på annat sätt 
enligt gällande delegation, ska utifrån en orsaksanalys 
bedömas på nytt. Om beslutet är aktuellt ska det genomföras. 
Om inte, upphävs beslutet och investeringen underställs ny 
prioritering mot tillkommande behov 

  
sista att-satsen ersätts med följande:  

att koncernstaben får i uppdrag att se över Drakfastigheters 
organisering under koncernstaben och återkomma med ett 
förslag till kommunstyrelsen  

  
tilläggsatt-sats:  

en statusrapport om arbetet lämnas till kommunstyrelsen 
senast i december 2016. 

 
Ordföranden instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande. 
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Maria Algotsson (MP) yrkar att protokollsanteckning från plan- och 
utvecklingsutskottets beslut 2016-08-30 § 40 även ska bifogas 
kommunstyrelsens protokoll.  
 
Martin Klausen (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska hänskjuta 
ärendet till kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet. 
 
När sammanträdet återupptas yrkar Bodil Hansson (S) att attsats 5 får 
följande lydelse: 
 
att koncernstaben får i uppdrag att föreslå en revidering av Mål och 
resursplaneprocessen enligt följande: beslut om investeringsmedel 
som inte har tagits i anspråk under ett budgetår genom beställning 
av nämnd eller på annat sätt enligt gällande delegation, ska utifrån 
en orsaksanalys bedömas av beställande nämnd på nytt. Om beslutet 
är aktuellt ska det genomföras. Om inte, upphävs beslutet och 
investeringen underställs ny prioritering mot tillkommande behov 
 
Vidare yrkar hon på protokollsanteckning från plan- och 
utvecklingsutskottets beslut 2016-08-30 § 40 som en tilläggsattsats: 
 
att tydliggöra vilken instans det är som kan besluta om att fortsätta 
investeringsprocessen i de fall ett stopp gjorts på grund av förhöjda 
kostnader, för att säkerställa att det är det beställande politiska 
organet som ska godkänna en fortsättning på sådana projekt. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut dels Bodil 
Hanssons (S) förslag att ärendet ska avgöras idag och dels Martin 
Klausens (SD) förslag att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige. 
 
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut, 
vilket är koncernstabens förslag, med ändringar gjorda vid dagens 
sammanträde. Detta blir kommunstyrelsens beslut.  

Reservation  
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30 § 40 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00540 
 Rapport översyn av investeringsprocessen 2016-06-28 
 Redovisning av delprocesser 
 
_ _ _ _ 
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§ 219  Uppsägning av förbundsordning och 
samarbetsavtal mellan landstinget och länets 
kommuner för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
 (KS-2016-00513-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  utse Hans Forsberg (C) att företräda kommunen i 

arbetet med översynen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att  säga upp förbundsordningen för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för 
omförhandling  

att  säga upp samarbetsavtalet mellan landstinget Västernorrland 
och Västernorrlands läns kommuner om bildande av en 
kollektivtrafikmyndighet, i form av ett kommunalförbund 
med direktion, för omförhandling 

Ärendet 
Sedan den 1 januari 2012 är den regionala kollektivtrafiken i Väster-
norrland organiserad i ett kommunalförbund. Medlemmar i 
kommunalförbundet är Landstinget Västernorrland och länets sju 
kommuner. Detta ärende handlar om att säga upp gällande 
styrdokument som antagits av medlemmarnas fullmäktigen, då det 
finns behov av att revidera dessa. Det handlar om förbundsordning 
och samarbetsavtal.  

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag samt att kommunstyrelsen ska utse Hans Forsberg (C) att 
företräda kommunen i arbetet med översynen. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut vilket är 
ordförandens förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
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Deltagande i beslut 
Maria Algotsson (MP) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 63 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00513-1 
 Kommunfullmäktige protokoll 2011-10-31 § 258 
 KTM slutrapport 
 Sollefteå kommun kommunfullmäktige protokoll 2016-04-25  

§ 30 
 Minnesanteckningar från möte om organisation och styrning av 

kollektivtrafiken i Västernorrland den 26 maj 2016 i 
Örnsköldsvik 

 
_ _ _ _ 
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§ 220  Fastställande av verksamhetsområden för 
allmänna vattentjänster 
 (KS-2015-00710-16) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en 
eller flera vattentjänster ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-
anläggning. Sundsvall vatten AB föreslår att tidigare beslutade 
verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten ersätts med 
de i bifogade kartor utritade verksamhetsområdena för: 
 

o Dricksvatten  
o Spillvatten  
o Dagvatten fastighet  
o Dagvatten gata 

Överläggning 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
att återremittera ärendet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30 § 37 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00710-16 
 Mittsverige Vattens komplettering till ärendet  
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-04-27, § 55  
 Miljönämndens protokoll, 2016-04-13, § 26  
 Områdeskartor för dagvatten  
 Stadsbacken AB:s protokoll, 2015-08-21, § 121  
 Stadsbacken AB:s skrivelse  
 Sundsvall Vatten AB:s protokoll, 2014-02-20, § 17  
 Sundsvall Vatten AB:s protokoll, 2014-09-17, § 53  
 Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2013-02-11  
 Sundsvall Vatten AB:s skrivelse, 2015-03-20  
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse  
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 Kommunstyrelsens protokoll, 2016-05-16, § 138  
 Koncernstabens skrivelse  
 Sammanställning av verksamhetsområden 
 
_ _ _ _ 
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§ 221  Handlingsplan för hantering av allmänna 
handlingar 
 (KS-2016-00075-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  koncernstaben fortsätter att följa nämndernas hantering 

av de uppmärksammade bristerna i revisionsrapporten 
Hantering av allmänna handlingar, dat. 2015-10-09, 

 
att  kommunarkivet, inom ramen för nämndsekreterar- och 

registratorsnätverket, fortsätter med sitt uppdrag att 
samordna planering för hantering av allmänna 
handlingar, samt 

 
att kommunarkivet fortsätter med sitt uppdrag att revidera 

Strategi för dokument- och arkivhantering i Sundsvalls 
kommunkoncern samt Regler för hantering av allmänna 
handlingar i Sundsvalls kommunkoncern för beslut i 
kommunfullmäktige senast februari 2017. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt, 2015-12-07, § 415, att koncernstaben ska 
ta fram en handlingsplan för hantering av de rekommendationer som 
riktats till kommunstyrelsen i Hantering av allmänna handlingar, 
dat. 2015-10-09. Detta ärende är förslag till handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 74 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00075-1 
 Revisionsrapport - Hantering av allmänna handlingar 
 
_ _ _ _ 
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§ 222  Tillsynsansvar för sprängämnesprekursorer 
 (KS-2016-00283-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att placera ansvaret för kommunens tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer hos Medelpads Räddningstjänstförbund,  
 
att ge Medelpads Räddningstjänstförbund i uppdrag att revidera sin 
förbundsordning med ett tillägg om att förbundet ansvarar för 
kommunens myndighetsutövning enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer, 
 
att ge Medelpads Räddningstjänstförbund  i uppdrag att utforma ett 
förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.  

Ärendet 
Utseende av tillsynsmyndighet inom kommunen för tillsyn enligt 
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-06-21 § 83 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00283-1 
 Lag om sprängämnesprekursorer  
 
_ _ _ _ 
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§ 223  Ansökan om medel ur det tillfälliga 
statsbidraget med anledning av 
flyktingsituationen  
 (KS-2016-00389-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att tilldela Navi 3 mnkr av medlen ur det tillfälliga statsbidraget med 
anledning av flyktingsituationen för det föreslagna pilotprojektet om 
”Enkla jobb”.  

Ärendet 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) 
ansöker om 3 mnkr ur det tillfälliga statsbidraget med anledning av 
flyktingsituationen. Statsbidraget administreras av kommunstyrelsen. 
Nämnden ansöker om medlen för att genomföra ett pilotprojekt 
angående så kallade ”Enkla jobb” kopplat till att individer som finns i 
projektet KomiJobb ska erbjudas ett extra år av insatser.   

Överläggning 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till koncernstabens förslag. 
 
Christiane Rüdiger (V) och Hans Forsberg (C) yrkar bifall till finans- 
och näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
koncernstabens förslag och dels finans- och näringslivsutskottets 
förslag. Vidare ställer han förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Reservation  
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-06-21 § 82 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00389-2  
 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2016-04-20 § 48 
 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 224  Ansökan om medel till förstudie om 
länsövergripande förebyggande insatser i frågan 
om kvinnlig könsstympning 
 (KS-2016-00464-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Navi:s ansökan om 100 000 kr ur de tillfälliga statliga 
medlen med anledning av flyktingsituationen, för att genomföra en 
förstudie om länsövergripande insatser i frågan om kvinnlig 
könstympning.  

Ärendet 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) 
ansöker om 100 000 kr för att genomföra en förstudie om 
länsövergripande insatser i fråga om kvinnlig könsstympning. 
Medlen ansöks ur de tillfälliga statliga medel som kommunen 
tilldelats med anledning av flyktingsituationen.  

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-06-21 § 81 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00464-2 
 Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2016-04-20 § 44 
 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse 
 Ansökan om medel 2016 
 
_ _ _ _ 
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§ 225  Fortsatt samverkan med Ulundi, Sydafrika 
 (KS-2015-00704-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun, som ett led i ett fortsatt partnerskap med 
Ulundi kommun i Sydafrika inom de ramar som Internationellt 
Centrum för Lokal Demokratis program Kommunalt Partnerskap ger, 
förnyar det fyraåriga samverkansavtalet med Ulundi, 
 
att hos Internationellt Centrum för Lokal Demokrati ansöka om 
finansiering av styrgrupp under tre år, projekt kring kulturarv och 
turism under två år samt projekt kring ungdomsdemokrati under två 
år, 
 
att besluten villkoras med att styrgrupp och projekt kan finansieras 
med medel från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bilda en styrgrupp, med 
kommunfullmäktiges ordförande som ordförande för styrgruppen 
samt ytterligare två representanter för majoriteten och två för 
oppositionen samt bjuda in ledande tjänstemän till styrgruppen  
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att säkerställa att 
samordnare finns för Kommunalt Partnerskap med Ulundi. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade senast 2015-05-11 att Sundsvalls 
kommun ska verka för en fortsatt samverkan med Ulundi kommun i 
Sydafrika. Kommunstyrelsen beslutade vidare att under förutsättning 
att parterna är överens, ansöka om finansiering av fortsatt 
samverkansprojekt hos Internationellt Centrum för Lokal Demokrati 
(ICLD).  
 
Utifrån kommunstyrelsens uppdrag och genomförd 
utveckling/breddning, föreslår koncernstaben att Sundsvalls kommun 
hos ICLD ansöker om finansiering av styrgrupp under tre år, ett 
tvåårigt projekt kring kulturarv och turism samt ett tvåårigt projekt 
kring ungdomsdemokrati. 
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Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag, men att att-sats 4 
får följande lydelse: 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bilda en styrgrupp, med 
kommunfullmäktiges ordförande som ordförande för styrgruppen 
samt ytterligare två representanter för majoriteten och två för 
oppositionen samt bjuda in ledande tjänstemän till styrgruppen.  
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till koncernstabens förslag, men att 
att-sats 3 får följande lydelse: 
 
att besluten villkoras med att styrgrupp och projekt till fullo 
finansieras med medel från Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
ordförförandens förslag, dels Martin Klausens (SD) förslag och dels 
Jörgen Berglunds (M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

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

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-08-30 § 98 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00704-8  
 Bilaga 1 Kulturarv och turism 2016 
 Bilaga 2 Sundsvalls kommuns åtaganden 
 
_ _ _ _ 
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§ 226  Attmarhems äldreboende, installation av 
reservkraft - internlån 
 (KS-2016-00458-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ansöka om internlån om 1,7 mnkr från 2016 års internlåneram för 
genomförande av projektering och installation av reservkraft i 
Attmarhems äldreboende  
 
att ge attesträtt för ovanstående internlånemedel till projektchef Peter 
Johansson vid koncernstaben, service och teknik. 

Ärendet 
Ansökan om internlån för att projektera och installera reservkraft i 
Attmarhems äldreboende i Lucksta.  

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14 § 57 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00458-1  
 
_ _ _ _ 
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§ 227  Gärdehov, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder, kylentreprenad - 
attesträtt 
 (KS-2016-00534-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef 
Peter Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om ytterligare investeringsmedel för fortsatta 
energieffektiviseringsåtgärder på Gärdehov. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 64 
 Service och tekniks skrivelse, KS-2016-00534-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 228  Hedbergska skolan, 
verksamhetsanpassningar i energiprojekt - 
attesträtt 
 (KS-2016-00329-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef 
Peter Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel avseende 
verksamhetsanpassningar samt komplettering av passage- och 
låssystem i Hedbergska skolan. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 65 
 Service och tekniks skrivelse, KS-2016-00329-1 
 Hyrestillägg preliminär 
 Hyresoffert preliminär 
 
_ _ _ _ 
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§ 229  Hedbergska skolan, reinvesteringar - 
attesträtt 
 (KS-2016-00536-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef 
Peter Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel avseende reinvesteringar 
för att genomföra reinvesterings- och energisparåtgärder i 
Hedbergska skolan. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 66 
 Service och tekniks skrivelse, KS-2016-00536-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 230  Hedbergska skolan, genomförande av 
energieffektivitetsåtgärder - attesträtt 
 (KS-2016-00541-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef 
Peter Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel avseende 
energieffektiviseringsåtgärder i samband med reinvesteringar och 
verksamhetsanpassningar i Hedbergska skolan. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 67 
 Service och tekniks skrivelse, KS-2016-00541-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 231  Hedbergska skolan, säkerhetsinvesteringar 
- attesträtt 
 (KS-2015-00580-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för medlen ges till projektchef Peter Johansson vid 
koncernstaben, service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel för att möjliggöra 
genomförande av säkerhetsåtgärder i Hedbergska skolan.  

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14 § 53 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00580-2  
 Hyrestillägg slutlig - Hedbergska skolan säkerhetsinvesteringar 
 
_ _ _ _ 
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§ 232  Lindgården, lokalanpassningar och 
anpassningar på grund av arbetsmiljöåtgärder - 
attesträtt 
 (KS-2016-00353-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Gert Cedervall, 
byggledare vid koncernstaben, service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel i syfte att anpassa lokaler 
på Lindgården för hemsjukvårdens verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14 § 54 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00353-1   
 Tillägg till hyresavtal Lindgården - Anpassning hemsjukvården 
 
_ _ _ _ 
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§ 233  Lindgården carport - attesträtt 
 (KS-2016-00367-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt ges för de beviljade medlen till Gert Cedervall, 
byggledare vid koncernstaben, service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel i syfte att bygga 30 st 
carport-platser vid boendet Lindgården för rehabiliteringsenhetens 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14 § 55 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00367-1  
 Hyresoffert preliminär - Lindgården, carport 
 
_ _ _ _ 
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§ 234  Vibackeskolan, om- och tillbyggnad, 
reinvesteringar - attesträtt 
 (KS-2016-00529-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef 
Peter Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om 10 mnkr i investeringsmedel avseende 
reinvesteringar från 2016 års investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter i syfte att genomföra om- och tillbyggnad av 
delentreprenad 1 samt styrentreprenad för Vibackeskolan. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 68 
 Service och tekniks skrivelse, KS-2016-00529-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 235  Vibackeskolan, om- och tillbyggnad - 
attesträtt 
 (KS-2015-00801-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef 
Peter Johansson vid koncernstaben, service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel. 6 mnkr ur 2017 års och 
65 mnkr ur 2018 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, i 
syfte att genomföra om- och tillbyggnad i delentreprenad 1 samt 
styrentreprenad för Vibackeskolan. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14 § 52 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00801-1  
 Hyresoffert  - Vibacke skola, preliminär 
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2013-08-27 § 79 
 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2014-11-17 § 11 
 
_ _ _ _ 
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§ 236  Västermalms skola, 
verksamhetsanpassningar för särskolan IVS - 
attesträtt 
 (KS-2016-00539-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till projektchef 
Peter Johansson vid service och teknik. 

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel avseende 
verksamhetsanpassningar för särskolan samt etablering av modul på 
Västermalms skola. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 69 
 Service och tekniks skrivelse, KS-2016-00539-1 
 Hyresoffert preliminär, moduler 
 Hyresoffert preliminär, verksamhetsanpassning 
 
_ _ _ _ 
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§ 237  Inlösen av fastigheten Sköle 1:28 
 (KS-2016-00578-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att genom inlösen förvärva fastigheten Sundsvall Sköle 1:28 av 
Skjöle Elektriska distributionsförening u.p.a för 100 000 kronor och 
utföra rivning av industribyggnaden som är uppförd inom fastigheten 
för 150 000 kronor, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2016  
250 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel, 
 
att den ökade kostnaden för årligt drift och underhåll av den 
tillkommande marken finansieras inom stadsbyggnadsnämndens 
befintliga budgetram. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen genom inlösen 
förvärvar fastigheten Sundsvall Sköle 1:28 av Skjöle Elektriska 
distributionsförening u.p.a. för 100 000 kronor och utför rivning av 
industribyggnaden som är uppförd inom fastigheten för 150 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-08-30 § 97 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00578-2  
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-06-22 §99 
 Köpeavtal, undertecknat 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-05-23 
 Karta Sköle 1:28 
 
_ _ _ _ 
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§ 238  Uthyrning till TeliaSonera Sverige AB, 
hyresavtal avseende basstation och antenn till 
mobiltelefon, Lasarettsvägen 16-18, Sjukhuset 1. 
 (KS-2016-00568-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delegera till avdelningschef för fastighetsavdelningen, service och 
teknik att teckna hyresavtalet. 

Ärendet 
Service och teknik har fått en förfrågan om nytt hyresavtal med 
TeliaSonera Sverige AB, kontraktstiden är 5 år med en förlängning 
av 3 år. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 71 
 Service och tekniks skrivelse, KS-2016-00568-1 
 Hyresavtal TeliaSonera Sverige AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 239  Inhyrning, utökning av gruppboende 
Medborgargatan 29, Municept 1 
 (KS-2016-00570-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delegera till avdelningschef för fastighetsavdelningen, service och 
teknik att teckna hyresavtalet. 

Ärendet 
Godkännande av utökning och förlängning av hyresavtal för 
gruppboende på Medborgargatan 29 för socialnämndens behov. 

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 73 
 Service och tekniks skrivelse, KS-2016-00570-1 
 Socialnämndens protokoll 2016-06-22 § 126 
 Hyresavtal Medborgargatan gruppboende 
 
_ _ _ _ 
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§ 240  Motion (S) angående CEMR-deklarationen 
för jämställdhet på lokal och regional nivå 
 (KS-2015-00229-17) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, 
 
att handlingsplanen tas fram som en del av nya MRP-uppdraget LED 
2015:B ”En jämställd och jämlik organisation”, 
 
att tillskjuta 1 mnkr till en central resurs, som samlar och ansvarar 
för kommunens alla jämställdhets- och mångfaldsuppdrag, 
 
att eventuella kostnader som uppstår under 2016 får hanteras inom 
kommunstyrelsens kommungemensamma anslag för 
personalkostnads-ökningar, 
 
att finansieringen av anslaget för 2017 på 1 mnkr hänskjuts till 
kompletteringsbudget 2017, 
 
att det årliga anslaget på 1 mnkr därefter inarbetas i teknisk 
omräkning av MRP 2018 samt kommande Mål- och resursplaner fr o 
m 2019 och framåt. 

Ärendet 
Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att Sundsvalls kommun ska underteckna ”Den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå”. Deklarationen är framtagen av The council of 
European Municipalities and Regions (CEMR).  

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

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30 § 46 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00229-17 
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-10-21 § 163 
 Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-10-21 § 141 
 Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 
 Service och teknikförvaltningens remissvar 
 Socialnämndens protokoll 2015-10-21 § 186 
 Socialtjänstens skrivelse 
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-10-14 § 107 
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
 NAVI protokoll 2015-10-07 § 68 
 FAVI:s skrivelse 
 Stadsbacken AB protokoll 2015-09-25 § 138 
 Stadsbacken AB skrivelse 
 SBAB PM - Motion (S) angående CEMR-deklarationen för 

jämställdhet på lokal och regional nivå 
 Protokollsutdrag MSVAB 20150825-§29 
 MSVAB-RemissvarCEMR-deklaration-Sundsvall2015 
 Miljönämndens protokoll 2015-09-09 § 44 samt 

miljöförvaltningens skrivelse  
 Internremiss från koncernstaben 1 
 Internremiss från koncernstaben 2 
 CEMR:s jämställdhetsdeklaration 
 Motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet på 

lokal och regional nivå¨ 
 
_ _ _ _ 
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§ 241  Motion (S) om att stärka barnkonventionen i 
Sundsvalls kommun 
 (KS-2015-00954-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionens första att-sats 
 
att bifalla motionens andra att-sats. 

Ärendet 
En motion om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls kommun har 
lämnats in av den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen.  

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

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30 § 45 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00954-3 
 Motion (S) om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls kommun 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-21§ 346 
 
_ _ _ _ 
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§ 242  Motion (V) om att anlägga en botanisk 
trädgård i Sundsvall 
 (KS-2016-00471-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionen, 
 
att stadsbyggnadsnämnden i samråd med andra berörda nämnder 
utreder möjligheterna, inklusive kostnader och finansieringsförslag, 
för att anlägga och driva en trädgårdsanläggning eller botanisk 
trädgård, 
 
att utredningen ska undersöka möjligheterna till en placering inom 
Sundsvalls tätort, och så centralt som möjligt,  
 
att utredningen analyserar efterfrågan och intresset hos 
kommunmedborgarna samt nyttan för kommunen i stort, om 
utredningen kommer fram till att ett eller båda alternativen är 
möjliga, samt 
 
att utredningen behandlas av kommunfullmäktige senast i december 
2017.  

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut på en motion från Vänsterpartiet. 
Förslaget i motionen är att ”berörda förvaltningar undersöker 
förutsättningarna för att anlägga en botanisk trädgård eller 
trädgårdsanläggning med central placering i Sundsvalls kommun”.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag till motionen. 
 
Maria Algotsson (MP) och Christiane Rüdiger (V) yrkar bifall till 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Jörgen Berglund (M) med 
fleras förslag att avslå motionen. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
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utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
”Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för avslagsyrkande. 
Även om en botanisk trädgård är en trevlig idé kan det inte vara 
kommunens uppgift att skapa en sådan. Kommunen upplever ett stort 
eftersatt underhåll på bla våra skolor och Liberalerna anser att de 
investeringspengar som finns i första hand ska användas till att rusta 
upp kommunens kärnverksamheter. ” 

Beslutsunderlag 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2016-08-30 § 47 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00471-2 
 Motion (V) om att anlägga en botanisk trädgård i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 243  Motion (M) om fler utegym i Sundsvalls 
kommun 
 (KS-2015-00416-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Ärendet är svar på motion (M) om fler utegym i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Alicja Kapica 
(M) med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag. 

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

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

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-08-23 § 75 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00416-5 
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 90 
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
 Motion (M) om fler utegym i Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 244  Motion (M) om avgifter inom 
stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
 (KS-2015-00789-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse första att-satsen besvarad,  
 
att avslå andra att-satsen.  

Ärendet 
Moderaterna yrkar i en motion 2015-10-08 att 
Stadsbyggnadsnämnden ska utreda sina taxor och presentera intäkter 
och utgifter samt utarbeta taxor som är mer individuellt anpassade till 
varje enskilt ärende.  

Beslutsunderlag 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-06-21 § 85 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00789-4 
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-27 § 53 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
 Motion (M) om avgifter inom stadsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde 
  
_ _ _ _ 
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§ 245  Motion (L) om att utveckla Sundsvall som 
cykelstad 
(KS-2015-00946-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Liberalerna har i en motion lämnat förslag om att utveckla Sundsvall 
som cykelstad genom att: 
 

 Åtgärder vidtas för att så snart som möjligt kunna ta med sig 
sin cykel vid resa med kollektivtrafiken inom kommunen 

 Kommunens GC-vägar så snart som möjligt förses med 
skyltar och mittlinjemarkering för att, där det går separera 
gång- och cykeltrafiken 

 Åtgärder vidtas för att tydligt prioritera cykeltrafiken i gatu- 
och vägkorsningar 

 Ett program för att utveckla Sundsvall som cykelstad 
utarbetas 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Maria Algotsson (MP) och 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) 
med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag. 

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

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14 § 59 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00946-5  
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-03-16 § 42 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-02-22 
 Motion (L) utveckla Sundsvall som cykelstad, inkommen 2015-

12-18 
 
._ _ _ _ 
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§ 246  Motion (MP) om bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken 
 (KS-2015-00310-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Miljöpartiet de gröna har i en motion inlämnad den 23 mars 2015 
föreslagit åtgärder för kommunen som de tror bidrar till målen i 
kommunens översiktsplan (och RIKARE) om att utveckla logistik-
lösningar och gröna transporter, samt att utveckla en livsmiljö i 
toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och 
klimatsäkert samhälle. De hänvisar även till översiktsplan 2021:s 
skrivningar om att transporter bör ske med miljövänliga transportsätt 
och att det bör finnas en attraktiv kollektivtrafik både på landsbygd 
och i staden. 
 
Miljöpartiet de gröna föreslår ett antal åtgärder för att uppfylla 
översiktsplanens intentioner. Dessa är att satsa på bussfiler, bussgator 
och anpassade trafikljus. På så vis kan kollektivtrafiken vara ett 
realistiskt alternativ till resor med bil. 
 
De vill därför  

- att kommunen utreder vilka gator som skulle kunna göras om 
till bussgator 

- att kommunen utreder ett system för trafiksignaler som slår 
om till grönt när bussarna kommer 

- att utredningen sker i nära samarbete med kollektivtrafik-
myndigheten, Länstrafiken och busschaufförerna i kommunen 

- att kommunen utreder möjligheten att anlägga bussfiler på 
statliga vägar som kommunen tar över som t ex gamla E4:an 
genom Sundsvall 

- att kommunen trycker på för att både nya och befintliga 
statliga vägar som går genom kommunen skall förses med 
bussfiler 

- att kommunen ansöker om de statliga pengar och/eller EU-
pengar som finnas att söka för projekt som dessa  
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Överläggning 
Maria Algotsson (MP), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifalla till motionen.  
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Maria Algotsson 
(MP) med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och 
serviceutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 

 Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-06-14 § 58 
 Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00310-5  
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-10-21, § 151 
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-09-15 
 Motion (MP) om bättre framkomlighet för kollektivtrafiken, 

daterad 2015-03-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 247  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 21 juni 2016: 

 § 74, månadsrapport maj 2016 för kommunen 
 § 75, finansiell rapport januari till april 2016 
 § 76, utvärdering av förvaltning av 

donationsmedel 
 § 78, beviljande av internlån för inköp av 

inventarier till servicecenter 
 § 79, utökning av låneram för kommunala 

bolag 2016 
 § 80, utdelning av avkastning 2016 ur 

kommunstyrelsens donationsstiftelser för 
allmännyttiga ändamål 
 

o Finans- och näringslivsutskottet den 30 augusti 2016: 
 § 90, beslut om projektfinansiering Idésluss 

Sundsvall 
 § 92, månadsrapport juli 2016 för kommunen 
 § 93, donationsmedelsrapport januari till april 

2016 
 § 94, finansiering av medlemskap i BioFuel 

Region 2016-2018 
 § 95, yttrande över betänkande SOU 2016:24 

En ändamålsenlig kommunal redovisning 
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 § 96, beslut om deltagande i projektet 
eSamverkan 

 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 30 augusti 2016: 

 § 41, parkeringsstrategi och parkeringsnorm 
för granskning 

 § 42, tematiskt tillägg för dubbelspår på 
Ostkustbanan, Hudiksvall kommun, 
utställningsversion 

 § 43, översiktsplan för Sollefteå kommun, 
samråd 

 § 44, remiss – rapporten Mer flyg och bostäder 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 14 juni 2016: 
 § 47, slutredovisning av byggprojekt, 2016-01 
 § 52, vibackeskolan, om- och tillbyggnad – 

medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 53, hedbergska skolan, 
säkerhetsinvesteringar – medel ur 
investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter 

 § 54, lindgården, lokalanpassningar och 
anpassningar på grund av arbetsmiljöåtgärder 
– medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 55, lindgården carport – medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 56, uthyrning av lokal till Telia Sonera för 
kommunikationsanläggning 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 23 augusti 
2016: 
 § 60, upphandling – Vitvaror, proffsmaskinar 

m.m. samt service och underhåll, fastställande 
av kravspecifikation, (UH-2016-183) 

 § 61, slutredovisning av byggprojekt, 2016-02 
 § 62, medverkan i EU-projekt CLIMATE – 

Colloborative Lerning Initiative Managing 
And Transforming the Enviroment, Norra 
pereferiprogrammet 

 § 64, gärdehov, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder, kylentreprenad 
– medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 
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 § 65, hedbergska skolan, 
verksamhetsanpassningar i energiprojekt – 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 66, hedbergska skolan, reinvesteringar – 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 67, hedbergska skolan, genomförande av 
energieffektivitetsåtgärder – medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 68, vibackeskolan, om- och tillbyggnad – 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter avseende 
reinvesteringar 

 § 69, västermalms skola, 
verksamhetsanpassningar för särskolan IVS – 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 70, sidsjöns friluftsområde åtgärder av 
gångstråk sista etappen 
 

 § 71, uthyrning till TeliaSonera Sverige AB, 
hyresavtal avseende basstation och antenn till 
mobiltelefon, Lassarettvägen 16-18, Sjukhuset 
1 

 § 72, inhyrning av moduler för boende, 
Granmodalsgatan 21, Sidsjö 2:29 

 § 73, inhyrning, utökning av gruppboende 
Medborgargatan 29, Municept 1 

 
 Beslut om att ianspråkta medel ur 2013 års investeringsbudget för 

förvaltningsfastigheter – Attmarhem avdelningskök, KS-2016-
00537  

 Revidering av kommunstyrelsens teman för 2016, KS-2015-00708 
 Anmälan av anställningsbeslut fattade på delegation – service och 

teknikförvaltningen, KS-2016-00012 
 Beslut att bevilja sociala investeringsmedel till Social Investering – 

Screena för psykisk ohälsa när barn placeras i samhällsvård, KS-
2016-00241 

 Avtal – Fällningskemikalier, UH-2015-581 
 Beslut om att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand i 

mål 1383-16 i laglighetsprövning av exploateringsavtal mellan 
Sundsvall kommun och SCA, KS-2016-00411 

 Yttrande – SAMRÅD gällande detaljplan för Västermalm 1:4 m.fl, 
bostäder och verksamheter, KS-2016-00474 
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 Upphandling – taklyftar, personlyftar, tilldelningsbeslut, UH-2015-
529. KS-2016-00491 

 Beslut om avslag av begäran om utfående av allmän handling, KS-
2016-00518 

 Beslut om att ianspråkta medel ur investeringsbudget 2017 för 
förvaltningsfastigheter – Ankarsviks skola, KS-2016-00530 

 Beslut om att ianspråkta medel ur 2014 och 2017 års 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter – nytt gruppboende 
på Lövåsvägen 2, KS-2016-00531 

 Beslut om att ianspråkta medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter för förstudie av 
energieffektiviseringsåtgärder för Knutshemmet i Stöde, KS-2016-
00532 

 Beslut om att ianspråkta medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter för förstudie av 
energieffektiviseringsåtgärder för Stöde skola, KS-2016-00533 

 Yttrande – SAMRÅD gällande ändring av detaljplaner längs södra 
och östra Alnön, KS-2016-00535 

 Beslut om att ianspråkta medel ur 2013 års investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter avs. verksamhetsförändring och anpassning 
p.g.a. arbetsmiljöåtgärder, KS-2016-00538 

 Beslut om avslag av begäran om utfående av allmän handling, KS-
2016-00550 

 Beslut om att ianspråkta medel ur investeringsbudget 2017 för 
förvaltningsfastigheter för etablering och inhyrning av moduler till 
Stöde skola, KS-2016-00558 

 Yttrande – SAMRÅD gällande upphävande av delar av detaljplaner 
för väg 562 (gamla E4), KS-2016-00586 

 Beslut om att ianspråkta medel ur investeringsbudget för 
verksamhetsanpassningar, utökad ventilationsanläggningen på 
Kyrkskolan, KS-2016-00618 

 Externa hyresavtal tecknade på delegation – service och 
teknikförvaltningen  

 Tilldelningsbeslut, Vibackeskolan – Entreprenad 1 
 Tilldelningsbeslut, Vibackeskolan – Styrentreprenad  

 
_ _ _ 
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§ 248  För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna 

Ärenden 

 Delegationsordning för kommunstyrelsen, KS-2015-00699, senast 
uppdaterad 2016-07-08 till följd av KS-2016-00037 § 167 

 Stadsvision 2007-2037, reviderad 
 
 Styrelseprotokoll: 

o Midlanda Fastighet AB, 2016-02-19, §§ 1-14 
o ServaNet AB, 2016-02-18, §§ 1-8 
o Norra Kajen Exploatering AB, 2016-02-22, §§ 1-12 
o Norra Kajen Exploatering AB, 2016-03-22, §§ 1-11 
o Midlanda Fastighet AB, 2016-05-09, §§ 1-13 
o Midlanda Flygplats AB, 2016-05-19, §§ 1-13  
o Sundsvall Vatten AB, 2016-05-19, §§ 18-33  
o Sundsvall Elnät AB, 2016-02-15, §§ 1-8 
o MittSverige Vatten AB, 2016-05-19, §§ 20-24 
o Reko Sundsvall AB, 2016-05-23, §§ 14-26 
o Medelpads Räddningstjänstförbund, 2016-05-27 §§ 17-29 
o Stadsbacken AB, 2016-05-27, §§ 1-16 
o Midlanda Flygplats AB, 2016-05-19 §§ 1-18 
o Norra Kajen Holding AB, 2016-05-12, §§ 1-13 
o Norra Kajen Kvarter 11 AB, 2016-05-12, §§ 1-13 
o Norra Kajen Utveckling AB, 2016-05-12, §§ 1-13 
o Norra Kajen Exploatering AB, 2016-05-12, §§ 1-13 
o Norra Kajen Kvarter 3 AB, 2016-05-12, §§ 1-13 
o Norra Kajen Kvarter 8 AB, 2016-05-12, §§ 1-13 
o ServaNet AB, 2016-05-18, §§ 1-17 
o Sundsvall Elnät AB, 2016-05-17, §§ 1-15 

 
 
_ _ _ _ 
 
 


