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Tid Kl. 14.00 – 15.15 
Ajournering Kl. 14.55 – 15.10 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande0F0F0F0 F

1 Tjänstgörande 
ersättare 

Tjänstgör paragraf 

Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
Niklas Säwén (S) X   
Lisa Tynnemark (S) X   
Anders Hedenius (S) - Jeanette Hedlund (S) §§ 154-176 
Åsa Ulander (S) X    
Hans Forsberg (C) X   
Sanna Jonsson (C) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Alicja Kapica (M) X   
Viktoria Jansson (M) X   
Bertil Kjellberg (M) - Tom Emanuelz (M) §§ 154-176 
Stefan Falk (L) - Cathrin Eliasson (L) §§ 154-176 
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Mats Hellhoff (SD) - Jonas Väst (S) §§ 154-176 
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Leif Nilsson (S) -   
Jeanette Hedlund (S) X §§ 154-176  
Jonas Väst (S) X §§ 154-176  
Annika Kallin (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Niklas Evaldsson (V) X   
Tom Emanuelz (M) X §§ 154-176  
Catrin Eliasson (L) X §§ 154-176  
Emil Esping (KD) X   
Olga Nordlund (SD) -   
 
Övriga närvarande 

   

Åsa Bellander kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Jimmy Andersson kommunjurist  
 
 
 
Protokollet omfattar §§ 154-176 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 
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Justering 
 
Till justerare utses Alicja Kapica med Viktoria Jansson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 154  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2019-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges 
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella 
frågor. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander 
om kommunstyrelsens handlingsplan för effektiviseringar och 
åtgärder 2019 samt nulägesprognos för åtgärderna.  
 
Hon informerar bland annat om de instruktioner som gått ut till 
medarbetare vad beslutet om ekonomisk restriktivitet innebär för 
verksamheterna. Kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp ska 
fortsätta arbetet med att identifiera ytterligare möjligheter till 
besparings- och effektiviseringsåtgärder för 2019 och framåt. 
 
Från och med månadsrapport juli och framåt ska beslut om 
besparingar och effektiviseringar följas upp och redovisas. 
 
_ _ _ _ 
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§ 155  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2019-00014) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 156  Överenskommelse om samarbete mellan 
Sundsvalls kommun och Trafikverket 2019-2023 
 (KS-2019-00245-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Överenskommelse om samarbete 2019-2023, KS-2019-
00245-2, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att för Sundsvalls 
kommun underteckna överenskommelsen. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun och Trafikverket har ett stort behov av att 
samordna sitt arbete inom infrastrukturplanering. Detta har parterna 
valt att göra inom ramen för en överenskommelse med tillhörande 
handlingsplan. Tidigare överenskommelse löpte ut under 2018. 
Under vintern 2019 har parterna gemensamt arbetat fram ett förslag 
till förnyad  överenskommelse för perioden 2019-2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-05-21 - § 42 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00245-2  
• Överenskommelse om samarbete 2019-2023 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-02-27 § 39 
 
_ _ _ _ 
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§ 157  Yttrande över granskning statlig havsplan 
för Bottniska viken 
 (KS-2019-00303-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifogat yttrande (KS-2019-00303-7) ska utgöra Sundsvalls 
kommuns yttrande över den granskningshandling för Havsplan 
Bottniska viken som Havs- och vattenmyndigheten sänt på remiss. 

Ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram förslag till tre 
statliga havsplaner, som nu finns på granskning. Granskning är det 
sista samrådsskedet innan planerna beslutas. Havsplanen för 
Bottniska viken berör Sundsvalls kommuns vattenområde. HaV vill 
ha yttranden sända via mejl senast den 14 juni 2019, till 
havochvatten@havochvatten.se.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-05-21 - § 40 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00303-7   
• Havsplan för Bottniska viken -granskningsyttrande från 

Sundsvalls kommun 190506 
 
_ _ _ _ 
 
 
 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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§ 158  Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern - redaktionell ändring 
 (KS-2019-00210-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa det uppdaterade dokumentet Styr- och ledningsmodell 
för Sundsvalls kommunkoncern enligt bilaga 1 (KS-2019-00210-1). 

Ärendet 
I september 2017 fastställdes Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern. Nu föreslås ett par redaktionella ändringar. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att det uppdaterade dokumentet 
fastställs.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag till beslut.  
Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Kristdemokraterna yrkar bifall till de föreslagna förändringarna i 
styr- och ledningsmodellen utifrån att förändringarna är 
förbättringar av den av fullmäktige beslutade modellen. Men vill 
genom denna anteckning poängtera att Kristdemokraterna vidhåller 
vårt tidigare ställningstagande där vi yrkade avslag till modellen 
som helhet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-04-23 - § 27 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00210-1  
• Bilaga 1 Förslag riktlinje 2019-03-01 
 
_ _ _ _ 
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§ 159  Årsredovisning 2018 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond 
 (KS-2019-00098-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättad årsredovisning för 2018 för Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning 2018 för 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 43 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00098-1 
• Årsredovisning 2018 Naturskyddsfonden Ver 2, reviderad inför 

kommunstyrelsen 2019-06-10  
• Sammanställning av revideringar i årsredovisningen inför 

kommunstyrelsen 2019-06-10 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-10 12 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 160  Delårsrapport januari-april 2019 för 
Kommunstyrelsen 
 (KS-2019-00283-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen att beslutar  
 
att uppmana kommunstyrelsens verksamheter till strikt restriktivitet 
vad gäller konferenser och inköp av varor och tjänster, 
 
att uppmana kommunstyrelsens verksamheter till att vid vakanser, på 
högre ledningsnivå pröva återbesättning av tjänster, 
 
att uppmana kommunstyrelsens verksamheter till att vid vakanser på 
grund av pensionsavgång, särskilt pröva nyrekrytering och motivera 
denna, samt  
 
att godkänna delårsrapporten januari till april 2019 för 
kommunstyrelsen.  

Ärendet    
Enligt Sundsvalls kommuns regler för styrning och uppföljning av 
mål och resurser följs nämndernas och kommunstyrelsens ekonomi 
och verksamhet upp i två delårsrapporter och en årsrapport under 
verksamhetsåret. Delårsrapport januari- april 2019 för 
kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelsens beslutade mål och 
resursplan för 2019. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 37 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00283-1, 

reviderad efter finans- och näringslivsutskottet 2019-05-21 
• Kommunstyrelsens Förslag delårsrapport januari-april 2019 

2019-05-13, reviderad 2019-05-16 och 2019-05-24 
• Bilaga 1a. Delrapportering 1 Intern kontroll 2019 Koncernstab 
• Bilaga 1b. Delrapportering 1 Intern kontroll plan 2019 

Drakfastigheter 
• Bilaga 1c. Delrapportering 1 Intern kontroll plan 2019 

Servicecenter 
• Bilaga 2. Investeringsrapport Förvaltningsfastigheter 2019-T1 
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Uppföljning av beslut 
För ärendet krävs ingen ytterligare uppföljning. Ärendet är en av två 
delårsrapporteringar som görs för nämnden utifrån beslutad mål och 
resursplan 2019.  
 
_ _ _ _ 
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§ 161  Delårsrapport januari-april 2019 för 
kommunen och kommunkoncernen 
 (KS-2019-00429-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten för januari - april 2019 för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att finansiera tidigare beviljat anslag på 120 tkr till 
kommunstyrelsen, för förstudie rörande tillgänglighetsdirektiv, med 
medel ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, samt 
 
att anslag på 250 tkr för ökad kostnad för inköp av svenskt kött 
beviljas kommunstyrelsen med finansiering med medel ur 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
april 2019 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår 
till -121,4 miljoner kronor för kommunen, vilket är 55,4 miljoner 
kronor bättre än resultatet för januari-april 2018 (-176,8 mnkr).  
 
Resultatprognosen för 2019 uppgår till -35 miljoner kronor för 
kommunen, vilket är cirka 141 miljoner kronor sämre än det 
budgeterade resultatet. Prognosen är också cirka 215 miljoner kronor 
lägre än kommunfullmäktiges mål på ett resultat på 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
kan klara den största delen av balanskravet under 2019 om 
avvecklingen av Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
hinner slutföras innan årsskiftet. Hela det negativa 
balanskravresultatet från 2018 kommer dock inte vara helt återställt 
och med beaktande av nuvarande resultatprognos för 2019 är 
bedömning att -51 miljoner kronor återstår i ackumulerat resultat att 
återställa under 2020. 
Kommunstyrelsekontoret har 2019 valt att inte presentera 
kompletteringsbudget 2019 som ett eget ärende utan istället låta 
beslut om finansiering av hänvisade ärenden ingå i detta 
beslutsärende. 
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Överläggning 
Cathrin Eliasson (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut samt till följande tilläggsattsats: 
 

att i ljuset av delårsrapportens mycket allvarliga ekonomiska 
prognos uppdra till socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden att återkomma med förslag som visar en 
budget i balans för 2019 senast inför kommunfullmäktiges 
möte i juni. 

 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Cathrin 
Eliassons (L) yrkande. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Cathrin 
Eliasson (L) med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag.  

Reservation 
Cathrin Eliasson (L), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Tom 
Emanuelz (M) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-06-03 - § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00429-1  
• Delårsrapport januari-april 2019  
 
_ _ _ _ 
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§ 162  Åtgärdsplan för att återställa det negativa 
balanskravsresultatet i bokslutet 2018 
 (KS-2019-00430-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2019-00430-2) till 
åtgärdsplan för att återställa negativt balanskravsresultat för 2018. 

Ärendet 
Kommunallagens krav att kommunens ekonomi i balans, det så 
kallade balanskravet, innebär att kommunen inte får besluta om en 
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om 
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det 
enligt kommunallagen regleras under de närmast tre följande åren. 
Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen 
av resultatet ska ske. 
 
Kommunen klarade inte balanskravet för 2018. Resultatnivån var för 
låg och balanskravsresultatet uppgick till -111,0 miljoner kronor. 
Detta innebär att kommunfullmäktige måste besluta om en 
åtgärdsplan för att återställa underskottet. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
  
Liza-Maria Norlin (KD) och Cathrin Eliasson (L) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut.  
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut 
vilket är finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut.  
 
Ordföranden godkänner att Alicja Kapicas (M) protokollsanteckning 
får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Cathrin Eliasson (L) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har beslutat att 
tillstyrka förslaget till beslut då vi inte ser att det finns tydliga 
alternativ och att det finns ett stort behov av att så tidigt som möjligt 
hantera det underskott som verksamheten ledde till under 2018. Vid 
händelse av en bättre skött kommunal ekonomi hade alternativen 
varit fler, medlen hade då kunnat användas i den kommunala 
välfärden, till investeringar eller till sparande, detta är nu inte 
möjligt. Tyvärr är risken överhängande att situationen upprepar sig 
under detta år och den engångsintäkt som förslaget i detta ärende 
ger har ingen motsvarighet som vi då kan utnyttja. I farans riktning 
ligger höjd skatt i vår kommun. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00430-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 163  Varumärkesplattform för platsen Sundsvall 
 (KS-2019-00213-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva tidigare varumärkesplattform för Sundsvalls kommun 
(KS-2010-00383),  
 
att anta styrdokumentet Varumärkesplattform för platsen Sundsvall 
(KS-2019-00213-2), 
 
att styrdokumentet Varumärkesplattform för platsen Sundsvall ska 
ligga till grund för varumärkesutvecklingen av platsen Sundsvall och 
koncernen Sundsvalls kommun, 
 
att varumärkesarbetet årligen i december återrapporteras till 
kommunstyrelsens Finans- och näringslivsutskott (FINU),  
 
att kommunstyrelsen årligen inom sin budgetram i Mål- och 
resursplan anslår medel för arbetet med att stärka varumärke och 
erbjudande för platsen Sundsvall, samt 
 
att varumärket Sundsvall ska stödja och arbeta för pågående 
visionsarbete. 

Ärendet 
Varumärkesplattform för platsen Sundsvall har tagits fram för att 
kunna utföra uppdraget som beslutades i Kommunfullmäktige i juni 
2016 (KS-2016-00390). Varumärkesplattform för platsen Sundsvall 
presenteras som bilaga.   

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut 
vilket är kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00213-2 
• Varumärkesplattform för platsen Sundsvall bilaga KS-2019-

00213-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 164  Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2020 
med plan för 2021-2022 
(KS-2019-00346-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa tekniskt omräknad Mål och resursplan (MRP) 2020 med 
plan för 2021-2022, 
 
att fastställa fyra nya mål för god ekonomisk hushållning för 
kommunkoncernen, 
 
att inför mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024 
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ytterligare mål för god 
ekonomisk hushållning för kommunkoncernen, 
 
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda  
mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive 
reglementen och ansvarsområden utarbeta Verksamhetsplan - 1 år för 
2020, 
 
att nämndernas fastställda Verksamhetsplaner – 1 år för år 2020 
överlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2019,   
 
att bolagens verksamhetsplaner för 2020 överlämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 november 2019,    
 
att nämndernas och de helägda kommunala bolagens 
verksamhetsplaner för 2020 ska i innehålla mål, såväl för de egna 
verksamhetsområdena som för de delar de berörs av ansvarsområden 
som nämns i kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2020 med 
plan för 2021-2022, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2020 inom ramen för 
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris - och 
personalkostnadsökningar, 
 
att fastställa låneramen för kommunkoncernen för år 2020 till högst  
11 000 Mnkr för omsättning av befintliga krediter och upptagande av 
nya lån,  
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att partistöd för 2020 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden  
och ersättningar till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern” beslutade av 
kommunfullmäktige 24 september 2018 § 160 (KS - 2018 - 00615),  
 
att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22:59 per skattekrona, samt 
 
att notera att taxor inom miljönämndens område beslutas av 
kommunfullmäktige i separata ärenden,  
 
att tidigare beslutad Generell effektivisering om 1 %, i Mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 (KS-2018-00439), ska 
genomföras enligt bifogade förslag till effektiviseringar (bilaga 2) 
redovisat på kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2019-
04-23 § 20, 
 
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att föreslå effektiviseringar 
utöver de i 60 mnkr som beslutats i mål och resursplan och att dessa 
presenteras löpande för Finans- och näringslivsutskottet för beslut,  
 
att redan identifierade effektiviseringar fördelas på nämnderna i 
Ekonomiska ramar för 2020, samt 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med redovisning 
av de effektiviseringar, där utredning pågår men ännu ej färdigställts 
alternativt ska utredas, för att dessa i ett senare skede fördelas på 
nämnderna.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att komplettera ärendet med 
fullständiga samt reviderade handlingar inför kommunfullmäktige 
sammanträde, samt 
 
att hänskjuta val och beslut i frågan om uppdelning av 2019 års 
ekonomiska ramar för nya Vård- och omsorgsnämnden (VON) och 
Individ – och arbetsmarknadsnämnd (IAN) till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget 
som omfattar minst tre år.  
 
Enligt gällande budgetprocess har kommunen en 2+2 årsbudget. Det 
innebär att år två i perioden endast omfattar en teknisk omräkning, 
till exempel nya skatteunderlag, förändrade statsbidrag och ändrade 
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kapitalkostnader. Eventuella tillkommande beslut från 
kommunfullmäktige arbetas in i underlaget.  
 
Föreliggande förslag på tekniskt omräknad Mål och resursplan 
(MRP) 2020-2022 utgår från MRP 2019-2022 beslutad av 
kommunfullmäktige 2018-12-17 § 238. Kommunstyrelsekontoret har 
inarbetat nya och förändrade statsbidrag samt beaktat de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna som FINU i mars 2019 beslutat ska 
utgöra grund för det fortsatta arbetet med Mål och resursplan för 
2020 med plan för 2021-2022. De prioriteringar, mål och eventuella 
uppdrag som ingick i MRP 2019-2022 kvarstår. 
 
Ny redovisningslag ställer nya krav på mål för god ekonomisk 
hushållning för kommunkoncernen. Ärendet har därför kompletterats 
med förslag på fyra nya mål. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut men att den attsats som kommunstyrelsen ska ta ställning till 
ändras till följande: 
 

Kommunstyrelsens beslutar 
 

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att komplettera 
ärendet med fullständiga samt reviderade handlingar inför 
kommunfullmäktige sammanträde, samt 

 
att hänskjuta val och beslut i frågan om uppdelning av 2019 
års ekonomiska ramar på nya Vård- och omsorgsnämnden 
(VON) och Individ – och arbetsmarknadsnämnd (IAN) till 
kommunfullmäktige. 

 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
till beslut men avslag till attsats 1, 4 och 7 med hänvisning till 
Moderaternas egna förslag till mål och resursplan.   
Vidare instämmer hon i ordförandens ändringsyrkande. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag till beslut men avslag till attsats 1, 4 och 7 med hänvisning till 
Kristdemokraternas egna förslag till mål och resursplan.   
Vidare instämmer hon i ordförandens ändringsyrkande 
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Cathrin Eliasson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
till beslut men avslag till attsats 1, 4 och 7 med hänvisning till 
Liberalernas egna förslag till mål och resursplan.   
Vidare instämmer hon i ordförandens ändringsyrkande 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsekontorets förslag med hans eget ändringsyrkande, 
dels Alicja Kapicas (M) förslag, dels Cathrin Eliassons (L) förslag 
och dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag med hans eget ändringsyrkande. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Tom Emanuelz (M), Liza-
Maria Norlin (KD) och Cathrin Eliasson (L) reserverar sig mot 
beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00346-1 
• MRP 2020-2022 inledn mål o riktlinjer ekonomi mm bilaga 1 
• Förslag till effektiviseringar bilaga 2 
• Rapport Förändringar av förvaltningsorganisation FAVI och 

socialtjänsten bilaga 3 
• Bilaga 3 Kompletterade från FINU 2019-05-21 Rapport 

Förändringar av förvaltningsorganisation FAVI och socialtjänsten 
 
_ _ _ _ 
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§ 165  Bokslut år 2018 för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser 
 (KS-2019-00367-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga bokslut år 2018 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser 
till handlingarna. 

Ärendet 
Bokslut år 2018 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser utgörs 
av bifogade sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten 
förvaltning. 
 
Sammanställningen består av: 

• Huvudbok 
• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med 

angivande av respektive stiftelses ändamål 
• Årsredovisning år 2018 för stiftelserna gemensamt 

 
Separat årsredovisning har upprättats för respektive stiftelse. 
 
De särskilda årsredovisningarna som upprättas för respektive stiftelse 
utgör underlag för revision. I de fall stiftelsernas tillgångar överstiger 
1,5 mnkr översändes årsredovisningen för granskning till 
länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 40 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00367-1 
• Sammanställning 2018 Sundsvalls kommuns Stiftelser 
 
_ _ _ _ 
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§ 166  Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2019, revidering 
 (KS-2019-00389-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om  
2018-12-03 § 255, 
 
att för år 2019 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring  
(koncernstaben, ekonomistyrning), Hanna Nordling, Pia Westin, Eva  
Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom  
Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika Andersson  
(servicecenter), Camilla Westlund och Sara Åström för kommunens  
bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till  
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton  
samt bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser  
med undantag av klientmedelskontona: 

• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
att för år 2019 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 
Ing-Mari Engström, Marianne Holm, Synnöve Sundqvist och Monika 
Högberg att två i förening verkställa utbetalningar för löner och 
arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds, samt   
 
att för år 2019 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Carina 
Sjöberg, Jenny Forssén, Jennie Lindqvist och Lena Larsson 
(socialtjänsten, ekonomiskt bistånd) att två i förening verkställa 
utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser 
utbetalningar inom socialtjänsten.  

Ärendet 
I fullmakten för år 2019 är Monika Högberg tillagd för att kunna 
skicka bankfiler för löner. Detta för att kunna täcka upp kommande 
semesterperiod. 
I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har 
organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 41 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00389-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 167  Svar på granskning av medelsförvaltning 
 (KS-2019-00309-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets svar, samt 
 
att överlämna svaret till kommunens revisorer. 

Ärendet 
Svar på kommunrevisionens granskning av medelsförvaltning. 
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer på 
nedanstående rekommendationer. 
 
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
Utifrån sitt beredningsansvar, bereda en uppdaterad finanspolicy 
inför fullmäktige. Detta mot bakgrund av gjorda noteringar avseende 
i första hand: 
 
Brist på kvantitativ reglering av medelsförvaltning och finansiella 
limiter i finanspolicy 
 
Brist på återrapportering till kommunfullmäktige samt otillräcklig 
återrapportering till kommunstyrelsen 
 
Brist i roll- och ansvarsfördelning kring att beslut om upptagande av 
lån utöver fastställda låneramar, samt beslut om lånelimiter ska fattas 
av kommunfullmäktige. 
 
Säkerställa att de rekommendationer som framgår av avsnitt 9 i 
rapporten åtgärdas.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 42 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00309-2 
• Medelsförvaltning skrivelse 
• Medelsförvaltning rapport 2018 
_ _ _ _
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§ 168  Översyn av internhyressystem 
(KS-2019-00357-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att från 2020 gå över till anslagsfinansierad fastighetsförvaltning,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att senast i december återkomma till  
kommunfullmäktige med förslag på ändrade ekonomiska ramar för  
nämnderna 2020 och framåt,  
 
att kommunstyrelsen ansvarar för att fastställa styrmodell för  
fastighetsförvaltningen Drakfastigheter,  
 
att upphäva fullmäktiges beslut 2007-05-28 § 153 Förslag till  
reviderat internhyressystem, samt 
 
att upphäva fullmäktiges beslut 2010-01-25 § 687  
Lokaleffektivisering egna lokaler – LEFFE. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag 
 
att fastställa ”Styrmodell för fastighetsförvaltningen  
Drakfastigheter” i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag  
daterat 2019-04-24 och att fastighetsförvaltningen ska bedrivas enligt  
denna styrmodell, 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att, med anledning av den  
ändrade finansieringen av fastighetsförvaltningen, senast i december  
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på ändrade ekonomiska  
ramar för nämnderna 2020 och framåt, 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 1991-11-12 § 264  
Internhyressystem i Sundsvalls kommun, 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 1999-10-25 § 215 Förslag till  
ändrat internhyressystem i Sundsvalls kommun, samt 
 
att till oktober 2020 återkomma till kommunstyrelsen med en 
redovisning av konsekvenserna av förändringen. 
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Ärendet 
Ärendet handlar om en översyn av det internhyressystem som 
används i kommunen när verksamheten hyr lokaler av 
Drakfastigheter och en styrmodell för fastighetsförvaltningen 
Drakfastigheter. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut samt till följande tilläggsattsats:  
 

att till oktober 2020 återkomma till kommunstyrelsen med en 
redovisning av konsekvenserna av förändringen. 

 
Ordföranden instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut, 
vilket är finans- och näringslivsutskottets förslag med Alicja Kapicas 
(M) tilläggsattsats. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 32 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00357-1 
• Styrmodell för fastighetsförvaltningen Drakfastigheter 
• Rapport – Översyn av internhyressystem i Svl inkl. bilaga v 1.1 

Förslag till uppföljning 
Uppföljning av fastighetsförvaltningen sker i sedvanliga 
delårsrapporter och årsredovisningar samt i det arbete som framför 
allt lokalstyrgruppen gör. 
 
I övrigt krävs ingen särskild uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 169  Redovisning av partistöd för 2018 
 (KS-2019-00028-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att partistödet för andra halvåret 2019 ska utbetalas till 
socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet de 
gröna, liberalerna, moderaterna och kristdemokraterna, samt 
 
att partistödet för andra halvåret 2019 ska utbetalas till 
sverigedemokraterna så snart fullmäktige erhållit redovisning och 
granskningsrapport för 2018. 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet 2018 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat 
en granskningsrapport. 

Överläggning 
Det noteras till protokollet att kristdemokraternas inskickade 
redovisning och granskningsrapport saknas i de utskickade 
handlingarna. Dessa kompletteras till ärendet inför utskicket av 
handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00028-8, 

reviderad efter finans- och näringslivsutskottet 2019-05-21 
• Moderaternas redovisning av partistöd och granskningsrapport 

2018 
• Miljöpartiets redovisning av partistöd och granskningsrapport 

2018 
• Vänsterpartiets redovisning av partistöd och granskningsrapport 

2018 
• Centerpartiets redovisning av partistöd 2018  
• Centerpartiets granskningsrapport 2018 
• Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2018  
• Socialdemokraternas granskningsrapport 2018 
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• Liberalernas redovisning av partistöd 2018  
• Liberalernas granskningsrapport 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 170  Revidering av taxor och avgifter enligt 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande 
produkter 
 (KS-2019-00396-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revideringar av taxa och avgifter inom lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter samt alkohollagens (2010:1622) 
tillämpningsområde i Sundsvalls kommun fastställs i enlighet med 
Socialnämndens förslag Tabell taxa KS-2019-00396-2, 
 
att ansvarig nämnd under hösten 2020 får i uppdrag att särskilt följa 
hur många ansökningar som inkommer mindre än en månad innan 
planerat evenemang sker och vid behov föreslå eller fastställa 
justeringar i taxorna,  
 
att ändringarna i taxan och avgifterna börjar gälla från och med 1 juli 
2019, 
 
att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att justera 
avgifterna årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
från och med år 2021, samt 
 
att tillsynsavgiften enligt 19 b§ Tobakslagen (1993:581) fortsätter 
gälla under en övergångsperiod från 1 juli 2019 fram till 1 november 
2019 för att därefter tas bort. 

Ärendet  
Ärendet gäller revidering av kommunens taxor och avgifter rörande 
tobak och liknande produkter med anledning av ny lagstiftning.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-05-21 - § 43 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00396-2  
• Tabell taxor 
_ _ _ _ 
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§ 171  Motion (L) om gratis resor för resenärer 
med barnvagn 
 (KS-2019-00084-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Liberalerna föreslår att det ska vara gratis att resa med buss inom 
Sundsvalls kommun för resenärer som reser med barn i barnvagn. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Cathrin Eliasson (L) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Christiane Rüdiger (V) instämmer i Hans Forsbergs (C) yrkande. 
Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden ajourneras mötet. 
 
När mötet återupptas instämmer Hans Forsberg (C) och Christiane 
Rüdiger (V) i Cathrin Eliassons (L) förslag att anse motionen 
besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
Cathrin Eliasson (L)  med fleras förslag om att motionen ska anses 
vara besvarad. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Christiane Rüdigers (V) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 
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Protokollsanteckning 
Christiane Rüdigers (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
För Vänsterpartiet är en avgiftsfri och välfungerande kollektivtrafik 
en prioriterad fråga. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att 
passagerare med barnvagn ska få åka avgiftsfritt på bussen. Det 
nuvarande ekonomiska läget är dock sådant att vi i dagsläget måste 
avstå från åtgärder som leder till fördyringar. Vänsterpartiet har för 
avsikt att fortsätta driva frågan för att snarast möjliggöra motionens 
ambition. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-05-14 - § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00084-3 
• Motion (L) om gratis resor för resenärer med barnvagn 
• Protokoll kommunfullmäktige 2019-01-28 § 4 

 
_ _ _ _ 
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§ 172  Motion (KD) angående bussvärdar i 
Sundsvall centrum 
 (KS-2019-00123-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) föreslår att bussvärdar ska finnas i 
Sundsvall. Deras uppgifter ska inkludera att hjälpa resenärer på och 
av bussar, hålla kontakt med resenärer under färd och guida, leda 
resenärer på resecentrum, men framförallt öka tryggheten för ovana 
resenärer genom sin tillvaro. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Cathrin Eliasson (L) yrkar bifall till 
motionen.  
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag och dels Liza-Maria 
Norlin (KD) och Cathrin Eliassons (L) förslag. Han ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt service- 
och förvaltningsutskottets förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) och Cathrin Eliasson (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-05-14 - § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00123-4 
• Remissvar Din Tur, 2019-03-29 
• Motion (KD) angående bussvärdar i Sundsvalls kommun 
_ _ _ _ 
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§ 173  Motion (KD) angående informationssäkerhet 
i Sundsvalls kommun 
 (KS-2019-00255-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer gällande lagring 
av det data som genereras i Sundsvalls förvaltningar och bolag. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Hans Forsberg (C) yrkar bifall till 
service- och förvaltningsutskottets förslag till beslut.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-05-14 - § 35 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00255-2 
• Motion (KD) angående informationssäkerhet i Sundsvalls 

kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 174  Motion (M) om torghandel i Sundsvall 
 (KS-2018-00063-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Moderaterna har inkommit med en motion om åtgärder för att främja 
torghandel i Sundsvalls stadskärna. Koncernstaben föreslår att 
motionen ska avslås. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Cathrin Eliasson (L) 
yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, 
dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Alicja Kapica 
(M) med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Tom Emanuelz (M), Liza-
Maria Norlin (KD) och Cathrin Eliasson (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 - § 45 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00063-3 
• Stadsbyggnadsnämnden protokoll 2018-10-24 § 173 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Kompletterande frågor, motion (M) om torghandel 
• Näringslivsbolagets remissvar 
• Bilaga 1 Förslag på möbler och glashus 
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• Bilaga 2 Sammanställning resultat från workshop Aktivter på 

Torget från januari 2017 
• Näringslivsbolaget - förslag till budget torget 
• Miljönämnden protokoll 2018-09-19 §53, miljökontorets 

skrivelse 
• Motion (M) om torghandel i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 175  Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 

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

• Service- och förvaltningsutskottet den 14 maj 2019: 
 

 § 30 Drakfastigheters slutredovisning av 
byggprojekt 2019-01 

 § 31 UPPHANDLING - Byggnadsarbeten (UH-
2018-139) 

 § 32 Uppföljning bättre och tillgängligare 
kollektivtrafik, subventionerat kort för barn aug 
2018 - feb 2019 
 

• Finans- och näringslivsutskottet den 21 maj 2019: 
 

 § 30 Delredovisning – Ordförandeförslag om 
fördjupad utredning av kommunens 
samhällsbetalda resor 

 § 34 Ekonomisk redovisning för nämnderna till 
finans- och näringslivsutskottet 

 § 35 Medfinansiering av projektet Framtidsvalet 
2.0 

 § 39 Utdelning av avkastning ur 
kommunstyrelsens donationsstiftelser för 
meningsfull sommarverksamhet för behövande 
barn och ungdom  
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• Plan- och utvecklingsutskottet den 21 maj 2019: 
 

 § 41 Yttrande över utställning av fördjupad 
översiktsplan för Örnsköldsviks centralort 

 
Yttranden: 

• KS-2019-00180 Yttrande – Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 
2018:74) 

• KS-2019-00487 Yttrande - Tidig dialog inför beslut om 
planbesked gällande småbåtshamnen, Skönsberg 1:1 och 
Skönsberg 1:17 

• KS-2019-00488 Yttrande - Tidig dialog inför beslut om 
planbesked gällande Sundsvall Skottsund 16:1 för villor och 
radhus 

 
Tilldelningsbeslut: 
- 
 
Beslut om investeringar: 

• KS-2019-00414  Bataljonsvägens gruppboende 
myndighetskrav installation av brandlarm - medel ur 
investeringsbudget för verksamhetsanpassningar 
 

Personalärenden: 
• KS-2019-00133-5 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin 

 
Nr i 
pärm 

Datum 
för beslut 

Beslut 

1 2019-05-
20 

Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
höst 2019 

2 2019-05-
20 

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

3 2019-05-
20 

Minskad arbetstid för äldre anställda, 
förlängning 

 
Övriga delegationsbeslut: 

• KS-2018-00900 Undertecknat Personuppgiftsbiträdesavtal 
mellan Sundsvalls energi och kommunstyrelsen 

• KS-2019-00274 Beslut om upplåtelse av lokal Försöket 1 
Centralgatan 5, avtal och bilagor 2019-05-08 

• KS-2019-00459 Ordförandebeslut -Extra bolagsstämma i 
Stadshuset i Sundsvall AB, uppdrag till ägarombud 

_ _ _ _ 
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§ 176  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll:  

 Protokoll Elnät 2019-01-21 
 Protokoll Elnät 2019-02-20 
 Protokoll ServaNet 2019-01-30 
 Protokoll ServaNet 2019-02-18 

 
_ _ _ _ 
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