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Tid Kl. 14.00 - 14.50 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande 1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
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Stefan Falk (L) X   
Maria Algotsson (MP) - Angel Villaverde §§ 249-274 
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Martin Klausen (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Niklas Säwén (S) X §§ 249-274  
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) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Elin Nilsson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Angel Villaverde (MP) X §§ 249-274  
Sören Ödmark (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   
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Övriga närvarande   
Stefan Söderlund kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Mikael Ålund stadsjurist  
Silvia Sandin Viberg socialdirektör § 250 
Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten § 250 
Eva Carron samhällsutvecklingschef  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Christofer Nilsson kommunsekreterare  

 
Protokollet omfattar §§ 249-274 

 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

 
Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 

 
 
 

 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-10-17 2016-10-19 2016-10-20 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2016-11-11 2016-10-20 – 2016-11-10 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Till justerare utse Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 249  Aktuellt från koncernstaben 
(KS-2016-0005) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera informationen.  
 

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

Överläggning  
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande 
aktuella händelse inom kommunkoncernen: 
 

• SKIFU:s upphandlingar för ett antal projekt.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 250  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. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 251  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 vid dagens sammanträde om följande 
aktuella punkt: 
 

• Statusrapport rörande rekryteringen av ny kommundirektör.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 252  Val av representant till ägarråd för 
Scenkonst Västernorrland AB 
(KS-2016-00710-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Peder Björk (S) som representant i ägarrådet för Scenkonst 
Västernorrland AB. 
 

Ärendet 
Ägarrådet för Scenkonst Västernorrland AB är ett informellt och 
oreglerat samrådsorgan, vid sidan av bolagets styrelse. För att göra 
ägarrådet mer tydligt inom Sundsvalls kommun, ska 
kommunstyrelsen formellt utse en representant. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar på att Peder Björk (S) utses till representant 
i ägarrådet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse KS-2016-00710-1 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 253  Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2017 med plan för 2018 
(KS-2016-00647-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2017: 
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 25 
september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2018: 
29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 24 
september, 29 oktober, 26 november, 17 december samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2017 med plan för 2018. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00647-1 
• Sammanträdesdagar 2017 med plan för 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 254  Delårsrapport januari-augusti 2016 för 
kommunstyrelsen 
 (KS-2016-00479-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2016 för 
kommunstyrelsen, 
 
att godkänna delrapporter för intern kontroll. 
 

Ärendet 
Delårsrapport januari-augusti 2016 för kommunstyrelsen följer upp 
kommunstyrelsens mål och resursplan för 2016. Delårsrapport 
januari-augusti 2016 är den andra uppföljningen av denna plan. 
 
Bifogad delårsrapporten finns även årets andra delrapportering 
gällande kommunstyrelsens interna kontrollplaner för 2016.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-10-04, § 104 
• Koncernstabens skrivelse KS-2016-00479-1 
• Delårsrapport januari-augusti 2016 för kommunstyrelsen 
• Delrapportering Intern kontroll avseende kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt 
• Delrapportering Intern kontroll avseende koncernstabens 

verksamhet 
• Delrapportering Intern kontroll avseende Servicecenters 

verksamhet 
• Delrapportering Intern kontroll avseende Service och tekniks 

verksamhet 
 
_ _ _ _ 
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§ 255  Delårsrapport januari-augusti 2016 
Sundsvalls kommun och kommunala bolag 
 (KS-2016-00555-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna delårsrapport januari-augusti 2016 för kommunen och 
kommunkoncernen till kommunfullmäktige och särskilt 
uppmärksamma kommunfullmäktige på barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens prognostiserade 
underskott,  
 
att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt uppmärksammar 
kommunfullmäktige på nedanstående förslag till beslut i 
kommunfullmäktige om att barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden måste anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2016 för kommunen och 
kommunkoncernen,  
 
att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att besluta om 
ytterligare nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till 
tilldelad budgetram,  
 
att barn- och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen 
i november med en redovisning av åtgärdsplanens effekter per 
verksamhetsområde,   
 
att socialnämnden uppmanas att besluta om nödvändiga åtgärder för 
att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram, 
 
att avslå socialnämndens begäran om ökning av socialnämndens 
budget med anledning av kaffekostnad för personalen,  
 
att vid överföring av resultat för 2016 ska socialnämnden få 
kostnader för införande av gratis kaffe för personalen undantagna, 
 
att socialnämnden för 2017 och framåt finansierar kaffe till 
personalen inom befintliga ramar. 
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Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-augusti 
2016 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 
174,3 miljoner kronor för kommunen vilket är 57,6 miljoner kronor 
högre i jämförelse med resultatet för januari-augusti 2015, (116,7 
miljoner kronor). Resultatprognosen för 2016 uppgår till 38 miljoner 
kronor för kommunen, vilket är 80,3 miljoner kronor sämre än det 
budgeterade resultatet på 118,3 miljoner kronor.  
 
Prognosen för hela året för kommunkoncernen i sin helhet uppgår till 
140,8 miljoner kronor.  
 
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
kommer att klara balanskravsresultatet om det prognostiserade 
resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag till 
beslut.  
 
Stefan Falk (L) och Liza Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande. 
 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till attsats ett och två i finans- och 
näringslivsutskottets förslag.  
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottet förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglund 
(M) med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i beslut gällande 
de attsatser som kommunfullmäktige ska besluta om. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-10-10, § 108 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00555-5 
• Delårsrapport januari-augusti 2016 Sundsvalls kommun och 

kommunala bolag 
 
_ _ _ _ 
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§ 256  Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2016-08-30 
 (KS-2016-00655-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag 
enligt koncernstabens skrivelse 2016-09-26, 
 
att förklara uppdraget avslutat. 

Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt MRP-uppdrag som nämnderna har 
slutredovisat från maj – augusti 2016, för kommunfullmäktiges 
godkännande. Från och med MRP 2015 så återrapporteras inte alla 
MRP uppdrag till kommunfullmäktige.  
 
De deluppdrag i MRP-uppdrag LED 2015:1 som slutredovisas i detta 
ärende är sådana som ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-10-10, § 109 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00655-2 
• Socialnämndens protokoll 2016-05-25, §99 
 
_ _ _ _ 
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§ 257  Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018 
 (KS-2016-00657-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna statusrapport av MRP-uppdrag 2015-2016 enligt 
koncernstabens tjänsteskrivelse 2016-09-15. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och resursplan för 2015-
2016 med plan för 2017-2018. I planen har kommunfullmäktige 
angivit ett antal uppdrag som ska redovisas särskilt till 
kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter/årsredovisning 
och återredovisas till kommunfullmäktige när uppdragen är slutförda. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-10-10, § 110 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00657-2 
• Delår 2 2016 Statusrapport  uppdrag 
 
_ _ _ _ 
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§ 258  Kvittering samt överföring av uppdrag LED 
2015:1 Aktiv och attraktiv arbetsgivare, 
deluppdrag D Kompetensutveckling, till LED 
2015:3 Kompetensförsörjningsplan 
 (KS-2015-00437-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att MRP-uppdraget LED 2015:1 Aktiv och attraktiv arbetsgivare, 
deluppdrag D Kompetensutveckling, sammanförs och övergår till 
MRP-uppdrag LED 2015:3, Kompetensförsörjningsplan 
 
att deluppdrag LED 2015:1 D, kompetensutveckling, är kvitterat.  
 

Ärendet 
Koncernstaben föreslår att MRP-uppdraget LED 2015:1 Aktiv och 
attraktiv arbetsgivare, deluppdrag D Kompetensutveckling, 
sammanförs med MRP-uppdrag LED 2015:3, 
Kompetensförsörjningsplan.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2016-09-20, § 78 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00437-1  

 
 

_ _ _ _ 
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§ 259  Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
 (KS-2016-00451-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till presidiekonferensen. 
 

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 
Niklas Säwén (S) yrkar på att ärendet återremitteras till 
presidiekonferensen. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Niklas Säwéns (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag om att återremittera ärendet. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-12, § 207 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00451-2 
• Koncernstabens förslag till revidering 
• Arbetsordning för Sundsvalls kommunfullmäktige 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2016-10-17 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 260  Kommunikationsstrategi för Sundsvalls 
kommun 
 (KS-2016-00207-11) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva styrdokumentet ”Informations- och kommunikationspolicy 
för Sundsvalls kommun”, beslutad av kommunfullmäktige 2006-10-30 
§ 749.  
 
att upphäva styrdokumentet ”Marknadsföringsstrategi för Sundsvalls 
kommun”, beslutad av kommunfullmäktige 2012-05-21 § 118. 
 
att anta ”Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun” 
 
att uppdra åt samtliga nämnder att införa kommunikationsstrategin 

Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag på kommunikationsstrategi 
för Sundsvalls kommun. Kommunikationsstrategin är en långsiktig 
plan som beskriver hur vi ska möta omvärldens förändring och hur 
kommunikationen ska bidra till att nå Sundsvall kommuns 
övergripande mål enligt mål och resursplanen och den hållbara 
tillväxtstrategin, Rikare 2021. 
 
Den nya strategin ska gälla för Sundsvalls kommun. En fortsatt 
viljeinriktning är att strategin även ska kunna gälla för hela 
kommunkoncernen och under 2017 kommer respektive bolag att få ta 
ställning till att anta strategin. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på plan- och utvecklingsutskottets 
förslag samt följande tilläggsattsats: 
  

att varumärket Sundsvalls kommun ska ersättas med 
varumärket Norrlands huvudstad på sida 5 i 
kommunikationsstrategin 

 
Jörgen Berglund (M) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
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förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) 
och Jörgen Berglunds (M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-10-04, § 49 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00207-11 
• Sammanställning av remissvar  
• Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 261  Remissvar på SOU 2016:15 Arbetsklausuler 
och sociala hänsyn i offentlig upphandling 
 (KS-2016-00605-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till remissvar daterat 2016-09-12, 
som sitt eget. 

Ärendet 
Koncernstaben föreslår ett remissvar på slutbetänkande SOU 2016:15 
Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling. 
Slutbetänkandet beskriver förutsättningar för att ratificera 
International Labour Organisation (ILO) konvention nr 94 om 
arbetsklausuler i offentlig upphandling. Slutbetänkandet redovisar 
också hur ett antal länder använder arbetsmarknadsrelaterade sociala 
krav i offentlig upphandling.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar på följande attsats:  
 

att till finansdepartementet svara att Sundsvalls kommun 
avstyrker att ratificera ILO konvention nr 94 med hänsyn till 
bl.a. att EU domstolens uttryckt ”Om ett internationellt avtal 
riskerar att strida mot EU-rätten är EU:s befogenhet exklusiv”. 
Vi anser att det är uppenbart att konventionen riskerar att 
strida mot den fördragsreglerade rätten att tillhandahålla 
tjänster på den inre marknaden, vilket skulle innebära exklusiv 
rätt för EU att ratificera. 

 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds 
(M) med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
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Reservation 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-10-04, § 106 
• Koncernstabens skrivelse KS-2016-00605-2 
• Remissvar till finansdepartementet 
 
_ _ _ _ 
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§ 262  Ordförandeförslag om fördelning av de 
tillfälliga statliga medlen med anledning av 
flyktingsituationen 
(KS-2016-00511) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att de resterande tillfälliga medlen om 9,9 mnkr, som Sundsvalls 
kommun fått med anledning av flyktingsituationen, tilldelas barn- 
och utbildningsnämnden, 
 
att en del av de medel som tillförs barn- och utbildningsnämnden 
ska användas för att med extern hjälp analysera vad som ligger 
bakom nyanlända elevers låga skolresultat och ta fram förslag till 
åtgärder. 
 

Ärendet 
Ordförande har lämnat in ett ordförandeförslag om fördelning av de 
tillfälliga statliga medlen med anledning av flyktingsituationen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), Jörgen Berglund (M) och 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till första attsatsen och avslag på 
andra attsatsen i ordförandeförslaget.  
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med 
fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Angel Villaverde (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2016-06-21, §86 
• Ordförandeförslag om fördelning av de tillfälliga medlen med 

anledning av flyktingsituationen 
 
_ _ _ _ 
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§ 263  Medfinansiering av projekt Integration och 
tillväxt Västernorrland  
 (KS-2016-00636-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att resurserna för stärkt integration som tilldelats kommunstyrelsen i 
Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020 används för 
medfinansieringen av åren 2017 och 2018, samt   
 
att kommunens medfinansiering avseende år 2019 hanteras i 
samband med teknisk omräkning av MRP 2018 med plan för 2019-
2020.  

Ärendet 
Ärendet gäller undertecknande av Sundsvalls kommuns 
medfinansiering av projektet Integration och tillväxt Västernorrland.  

Överläggning 
Martin Klausen (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Martin Klausens 
(SD) avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Martin Klausen (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-10-04, § 107 
• Koncernstabens skrivelse KS-2016-00636-8  
• Medfinansieringsintyg Sundsvall 
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• Avsiktsförklaring Sundsvall 
• Integration och tillväxt -slutgiltig 
 
_ _ _ _ 
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§ 264  Vård och omsorgsboende, nybyggnad av 
prioriterade boenden – utökning av 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 (KS-2016-00661-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att service och teknik får ianspråkta 22,5 mnkr ur 2017 års, sedan 
tidigare beslutade investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, 
avseende nybyggnad för projekten Norra Kajen, Granlunda och 
Heffnersgårdens särskilda boende för äldre, 
 
att attesträtt för de beviljade investeringsmedlen ges till t f 
fastighetschef Ulrika Burvall vid Drakfastigheter, service- och 
teknikförvaltningen, samt 
 
att ovanstående två att-satser gäller under förutsättning av att 
kommunfullmäktige beslutar enligt att-satser nedan. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att utöver beslutad MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020 utöka 
2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter med 55 mnkr 
för att finansiera de prognosticerade kostnadsökningarna i projekten 
Norra Kajen, Granlunda och Heffnersgårdens särskilda boende för 
äldre, 
 
att den utökade investeringsbudgeten finansieras med likvida medel, 
samt 
 
att finansiering av ökade driftskostnader inarbetas i Teknisk 
omräkning MRP 2018 med plan för 2019-2020. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att anvisa ytterligare investeringsanslag i 
fastställd MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020 för att hantera de 
prognosticerade kostnadsökningarna i byggnationerna av de 
prioriterade äldreboendena Granlunda, Norra Kajen och 
Heffnersgården.  
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Vidare utgörs ärendet av beslut om avrop av redan beslutade 
investeringsmedel från 2017 års investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter, i syfte att genomföra ny- och ombyggnad för 
de tre prioriterade äldreboendena. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag med följande ändringar: 
 

Den första attsatsen, som beslutas i kommunstyrelsen, får 
följande lydelse: 
 
att service och teknik får ianspråkta medel ur 2017 års, sedan 
tidigare beslutade investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter, avseende nybyggnad för projekten 
Norra Kajen och Granlunda särskilda boende för äldre, 
 
Den fjärde attsatsen, som ska beslutas i kommunfullmäktige, 
får följande lydelse: 
 
att utöver beslutad MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020 
utöka 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
med medel för att finansiera de prognosticerade 
kostnadsökningarna i projekten Norra Kajen och Granlunda 
särskilda boende för äldre 

 
Vidare yrkar han på följande tilläggsattsats: 
 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att påbörjat projekt Heffnersgården avslutas i kommunal regi 
och övergår genom upphandling till extern aktör för 
slutförande av byggnation 

 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till Jörgen Berglunds (M) förslag samt till 
följande tilläggsattsats: 
 

att särskilt uppmärksamma kommunrevisionen på den situation 
som uppstått i anslutning till detta ärende, detta med tanke på 
ärendets karaktär och stora ekonomiska omfattning och 
kostnadsökningar. 

 
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till attsatserna 1- 3 i finans- och 
näringslivsutskottets förslag.  
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Liza-Maria Norlin (KD) och Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande.  
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han 
ställer proposition på förslagen enligt följande:  
 
Först frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt finans- 
och näringslivsutskottets förslag eller Jörgen Berglund (M) med 
fleras förslag avseende de attsatser som ska beslutas utav 
kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt 
finans- och näringslivsutskottets förslag eller Jörgen Berglund (M) 
med fleras förslag avseende de attsatser som ska beslutas utav 
kommunfullmäktige. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i beslut gällande 
de attsatser som kommunfullmäktige ska besluta om. 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-10-0, § 105 
• Service- och teknikförvaltningen och koncernstabens skrivelse 

KS-2016-00661-2  
 
_ _ _ _ 
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§ 265  Ordförandeförslag om en översyn av 
ansvarsområdena för barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration (NAVI) 
(KS-2016-00660) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av 
socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens, och NAVI:s 
ansvarsområden, enligt de direktiv som återfinns i 
ordförandeförslaget, 
 
att utredningen ska behandlas av kommunfullmäktige senast i april 
2018, 
 
att utredningen remitteras till de politiska partierna före beslut, 
 
att MRP-uppdraget ”Översyn av organisering av sociala 
verksamheter”, LED 2015:4 avslutas med hänvisning till beslutet om 
detta uppdrag. 
 

Ärendet 
Plan- och utvecklingsutskottets ordförande har väckt ett ärende om 
en översyn av ansvarsområdena för barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration. Ordförandeförslaget är att kommunfullmäktige ska 
besluta om en mer omfattande översyn av organiseringen av vissa 
nämnders verksamheter, genom att även inkludera barn- och 
utbildningsnämnden och NAVI. 

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar avslag på ärendet. 
 
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 Angel Villaverdes (MP) 
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avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-10-04, § 54 
• Ordförandeförslag om en översyn av ansvarsområden för barn- 

och utbildningsnämnden, socialnämnden och nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) 

 
_ _ _ _ 
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§ 266  Kungsnäs ridcenter, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder och reinvesteringar 
- attesträtt 
 (KS-2016-00614-1) 
 

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

Ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsmedel för att genomföra 
underhålls- och energisparåtgärder på Kungsnäs ridcenter. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets skrivelse, 2016-09-20, § 80 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00614-1  

 
_ _ _ _ 
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§ 267  Repet, behandlingshem i Skönsberg, 
genomförande av energieffektiviseringsåtgärder – 
attesträtt. 
 (KS-2016-00623-1) 
 

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 på behandlingshemmet Repet i 
Skönsberg. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-09-20, § 81 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00623-1  

 
_ _ _ _ 
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§ 268  Sidsjöns friluftsområde åtgärder av 
gångstråk sista etappen - attesträtt 
 (KS-2016-00576-1) 
 

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

Ärendet 
Ärendet avser beslut om att bevilja medel för färdigställande och 
kompletterande åtgärder runt Sidsjön. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2016-08-23 - § 70 
• Service och tekniks skrivelse - KS-2016-00576-1 
• Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2016-04-20 § 43 
 
_ _ _ _ 
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§ 269  Yttrande över delbetänkande från 
Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- 
och luftvårdsstrategi för Sverige 
(KS-2016-00542-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2016-09-29 som 
yttrande över delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag 
om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, 
 
att överlämna yttrandet till Miljö- och Energidepartementet. 
 

Ärendet 
Regeringen önskar synpunkter på förslagen i Miljömålberedningens 
delbetänkande, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 
2016:47. Delbetänkandet går att finna här: 
http://www.regeringen.se/contentassets/01cd0e73c9b446a5937a43a3
47a911b1/en-klimat--och-luftvardsstrategi-for-sverige-sou-201647  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00542-2   
• Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag 

om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 

http://www.regeringen.se/contentassets/01cd0e73c9b446a5937a43a347a911b1/en-klimat--och-luftvardsstrategi-for-sverige-sou-201647
http://www.regeringen.se/contentassets/01cd0e73c9b446a5937a43a347a911b1/en-klimat--och-luftvardsstrategi-for-sverige-sou-201647
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§ 270  Motion (FP) om hjälptelefon "PRIS - 
pensionärers rätt i samhället" 
 (KS-2015-00803-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fått in en motion från Folkpartiet 
(nuförtiden Liberalerna), där Stefan Falk (L) föreslår att kommunen 
inrättar en rådgivningstjänst/hjälptelefon för äldre. Detta ärende är 
svar på den motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), Martin Klausen (SD) och 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag mot varandra, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag att avslå motionen och 
dels Stefan Falks (L) med fleras bifallsyrkande. Han ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-09-20, § 83 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00803-6  
• Socialnämndens protokoll 2016-02-24 § 33 
• Socialtjänstens skrivelse 2016-01-28 
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• Kommunala pensionärsrådets skrivelse 2016-02-21 
• Motion (FP) om hjälptelefon PRIS - pensionärers rätt i samhället, 

daterad 2015-10-26 
  
_ _ _ 
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§ 271  Motion (KD) om införande av en 
allergianpassad förskola i Sundsvalls kommun 
 (KS-2015-00805-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin (KD) och Hans Brynielsson (KD) har för 
Kristdemokraternas räkning lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att införa en allergianpassad förskola i 
Sundsvalls kommun.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets 
förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag att avslå motionen och 
dels Liza-Maria Norlins (KD) och Alicja Kapicas (M) bifallsyrkande. 
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-09-20, § 84 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00805-5  
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-01-27, § 5 
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• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2016-01-01 
• Motion (KD) om införandet av en allergianpassad förskola, 

daterad 2016-10-26 
 
_ _ _ _ 
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§ 272  Motion (M) angående satsning för att 
möjliggöra ombyggnation av vindar till bostäder 
 (KS-2015-00645-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionens förslagspunkter 1 och 5, 
 
att avslå motionens förslagspunkter 2 och 3,  
 
att anse motionens förslagspunkt 4 vara besvarad, 
 
att vid beslut om bifall av hela eller delar av motionen, ge 
koncernstaben i uppdrag att senast 2017-12-31 återkomma med en 
rapportering av vad arbetet resulterat i. 

Ärendet 
Ärendet utgörs av förslag till beslut om en motion från moderaterna 
”Angående satsning för att möjliggöra ombyggnation av vindar till 
bostäder” daterad 2015-08-28.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut med ändringsyrkande att fjärde förslagspunkten i 
motionen ska anses vara besvarad.  
 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag och dels Jörgen Berglunds (M) förslag om bifall 
till motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag. 

Deltagande i beslut 
Martin Klausen (SD), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och 
Angel Villaverde (MP) meddelar att de återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-10-04, § 53 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00645-6  
• Remissvar Mitthem AB 2016-06-20 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-06-22 § 104 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-05-30 
• Motion (M) angående satsning för att möjliggöra ombyggnation 

av vindar till bostäder, daterad 2015-08-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 273  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 4 oktober 2016: 

 § 107 Medfinansiering av projekt Integration och 
tillväxt Västernorrland 
 

o Plan- och utvecklingsutskottet den 4 oktober 2016: 
 § 50 Val av representant till workshops i strategi för 

avloppsvattenrening och slamhantering i Sundsvall 
 

o Infrastruktur- och serviceutskottet den 20 september 2016: 
 § 79 Yttrande över remiss angående förslag till 

ändrade föreskifter om innehållet i en kommunal 
plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering 

 § 80 Kungsnäs ridcenter, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder och reinvesteringar - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter. 

 § 81 Repet, behandlingshem i Skönsberg, 
genomförande av energieffektiviseringsåtgärder - 
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medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 82 Upphandling - transport och distribution av 
matlådor, Fastställande av kravspecifikation 

 
• KS-2015-00822 Upphandling - madrasser IK15, tilldelningsbeslut 

(15LS154) 
• KS-2015-00050 Upphandling - bevakningstjänster, 

tilldelningsbeslut (UH-2014-205) 
• KS-2015-00605 Upphandling - Skolbuss Granloholm-Bergsåker , 

tilldelningsbeslut (UH-201S-280) 
• KS-2015-00637 Upphandling - Arbetsträningsplatser vuxna, 

tilldelningsbeslut (UH-2015-21) 
• KS-2015-00661 Upphandling - Gardiner sömnad och montering, 

tilldelningsbeslut (UH-2015-4) 
• KS-2015-00662 Upphandling - Låssystem och nycklar, 

tilldelningsbeslut (UH-2015-407) 
• KS-2015-00672 Upphandling - Ventilationsarbeten, 

tilldelningsbeslut (UH-2015-92) 
• KS-2015-00693 Upphandling –Utbildning VVS-isolerare/ 

isolerings-plåtslagare, tilldelningsbeslut (UH-2015-164) 
• KS-2015-00724 Upphandling - Friskvård, tilldelningsbeslut (UH-

2015-29) 
• KS-2015-00726 Upphandling - Mobiltelefoni som tjänst, 

tilldelningsbeslut (UH-2015-264) 
• KS-2015-00741 Upphandling - Maskinell snöröjning, Kovland, 

Indal 
• och Anundgård, tilldelningsbeslut (UH-201S-326) 
• KS-2015-00761 Upphandling - Sand och grusmaterial inklusive 

sandningssand, tilldelningsbeslut (2015-18) 
• KS-2015-00763 Upphandling - Takarbeten, tilldelningsbeslut 

(UH-2014-329) 
• KS-2015-00830 Upphandling - Maskinell snöröjning Stöde, 

tilldelningsbeslut (UH-2015-444) 
• KS-2015-00833 Upphandling - Sängar till äldreboenden, 

tilldelningsbeslut (UH-2015-154) 
• KS-2015-00857 Upphandling - Information tv system, 

tilldelningsbeslut (UH-2015-395) 
• KS-2015-00860 Upphandling - Skanning av leverantörsfakturor,  

tilldelningsbeslut (UH-2015-343) 
• KS-2015-00950 Upphandling - Mattransporter, tilldelningsbeslut 

(UH-2015-459) 
• KS-2015-00957 Ärende SA. 38892 – Sundsvall Timrå Airport - 

tilldelning av tjänst av allmänt av ekonomiskt intresse 
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• KS-2016-00104 Upphandling - Stängsel, montage och service, 
tilldelningsbeslut (UH-2015-474) 

• KS-2016-00105 Upphandling – Glasmästeriarbeten, 
tilldelningsbeslut (UH-2015-351) 

• KS-2016-00123 Upphandling - Konsultstöd utveckling av 
inköpsprocessen, tilldelningsbeslut (UH-2015-344) 

• KS-2016-00145 Upphandling - Överflyttningshjälpmedel,  
tilldelningsbeslut (15LS2191) 

• KS-2016-00148 Upphandling – Antivirus, tilldelningsbeslut (UH-
2015-518) 

• KS-2016-00202 Upphandling - Fordon förnyad 
konkurrensutsättning, tilldelningsbeslut  

• KS-2016-00577 Norra tomten, 1134400 verksamhetsanpassning – 
medel ur investeringsbudget för verksamhetsanpassningar  

• KS-2016-00620-4 Delegationsbeslut – Yttrande om lokalisering 
av dubbelspår utmed Ostkustbanan, delen Gävle-Kringlan, Gävle 
kommun 

• KS-2016-00623-3 Yttrande över Trafikverkets remiss om 
nattågstrafik mellan Stockholm – övre Norrland/Narvik efter 2018 

• KS-2016-00636-6 Delegationsbeslut om deltagande i regionala 
utvecklingsprojekt för integration och tillväxt 

• KS-2016-00689 Upphandling - Kylentreprenad, Gärdehov (UH-
2016-290) 

• KS-2016-00675 Delegationsbeslut om att söka bidrag från 
Boverket för ökat bostadsbyggande 

• KS-2016-00674 Kommunhuset SBK/MEX, 
verksamhetsanpassning – medel ur investeringsbudget för 
verksamhetsanpassningar 

• KS-2016-00573 Delegationsbeslut om förvärv av 
bostadsrättslägenheter 

• KS-2016-00700 Delegationsbeslut om medverkan i EU-projekt 
Koll 2020 

 
_ _ _ _ 
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§ 274  För kännedom 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden  
• Byte av ledamot i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 

naturskyddsfond (KS-2016-00715) 
 
• Reglemente för kommunstyrelsen, reviderad 2016-05-30 (KS-

2015-00632) 
 
• Skrivelse om bredbandsstöd från Hela Sverige ska leva! 

(Länsbygderådet Västernorrland) (KS-2016-00705) 
 
• Styrelseprotokoll: 
o Sundsvall Elnät AB 2016-05-17 
o Midlanda flygplats AB 2016-08-31 
o Mitthem AB 2016-09-07, §§ 22-36 
o MittSverige Vatten AB 2016-08-24, §§ 25-30 
o MittSverige Vatten AB 2016-09-21, §§ 31-38 
o Näringslivsbolaget AB 2016-09-08, §§ 35-43 
o REKO Sundsvall AB 2016-08-24, §§ 29-35 
o ServaNet AB 2016-08-23, §§ 1-3 
o Sundsvall Vatten AB 2016-08-24, §§ 34-38 

 
 
_ _ _ _ 
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