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Protokollet omfattar §§ 25-30 och §§ 32-38
Det noteras till protokollet att § 31 justeras direkt efter sammanträdet
och anslås separat.
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Justering
Till justerare utses Angel Villaverde med Alicja Kapica som
ersättare.

____
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§ 25 Aktuellt från koncernstaben
(KS-2018-00005)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella
frågor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde har biträdande kommundirektör Eva Carron
bjudit in Jenny Persson, ny kommunikationsdirektör, till
kommunstyrelsen. Jenny ger en kort presentation av sig själv och
berättar om sina tidigare arbetserfarenheter.
____
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§ 26 Redovisning av socialnämndens
ekonomiska situation
(KS-2018-00117)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
Ärendet
Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober
2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband
med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills
vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet
och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens
ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits.
Detta beslut ändrades vid finans- och näringslivsutskottets
sammanträde den 29 oktober 2013 till att redovisningen från
socialnämndens ordförande enbart ska ske vid varje sammanträde
med kommunstyrelsen.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-12

7

§ 27 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2018-00014)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att Alicja Kapica (M) valts till ersättare för projektet
KOLL2020 (KS-2018-00033).
Ärendet
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att
informera om aktuella händelser inom politiken.
Överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-15 § 5 beslutades det att
en förtroendevald från oppositionen skulle utses till ersättare i projektet
KOLL2020 (KS-2018-00033). Vid dagens sammanträde ber
ordföranden kommunstyrelsen notera oppositionens val att utse Alicja
Kapica (M) till ersättare för projektet KOLL2020.
____
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§ 28 Sundsvall 400 år 2021
(KS-2018-00151-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra projektet Sundsvall
400 år 2021,
att avsätta totalt 10 600 000 för förberedande arbete inför och
medfinansiering av aktiviteter under jubileumsåret 2021,
att finansieringen fördelas med 200 000 kr 2018, 1 650 000 kr 2019,
3 300 000 kr 2020, 5 300 000 kr 2021 samt 150 000 kr 2022,
att finansieringen för 2018 tas inom kommunstyrelsens ram,
att finansieringen för 2019-2021 tas med i
planeringsförutsättningarna inför MRP 2019-2020, med plan för
2021 och 2022,
att uppdra åt kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att uppdra åt
respektive förvaltning/bolag att utse en representant vardera till
projektets styrgrupp,
att uppdra åt kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt Näringslivsbolaget i Sundsvall att uppdra åt
respektive förvaltning/bolag att medverka i projektets arbetsgrupper,
att uppdra till kommunstyrelsen att utse representanter till att vara
med i en referensgrupp till projektet, samt
att uppdra till projektets styrgrupp att besluta om en referensgrupp
med representanter från närings- och föreningslivet.
Ärendet
Den 23 augusti 2021 fyller Sundsvall 400 år. Detta vill Sundsvalls
kommun uppmärksamma och fira genom att erbjuda invånarna extra
många upplevelser och aktiviteter. Under hösten 2017 har en
arbetsgrupp i Sundsvalls kommun arbetat för att ta fram en inriktning
för jubileumsåret, se bilaga 1. Arbetsgruppen har bestått av
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tjänstemän från koncernstaben, Kultur & fritid,
stadsbyggnadskontoret samt Näringslivsbolaget. Detta har resulterat i
ett förslag på aktiviteter i tre temaperioder under hela jubileumsåret
2021. Förslaget rymmer även en jubileumsvecka som är förlagd
under den vecka som Sundsvall fyller 400 år. Huvudmålgruppen är
sundsvallsborna, men det finns även fler målgrupper.
För Sundsvall 400 år finns två uppställda målområden: Inkluderande
Sundsvall och Fördel Sundsvall. För att uppfylla båda målområdena
är det nödvändigt att arbeta aktivt med dialog gentemot
målgrupperna, ett arbete som behöver pågå både i förberedelsefas
och under aktivitetsfas.
I det fortsatt arbetet är arbetsgruppens förslag att från och med beslut
i kommunfullmäktige bedriva arbetet i projektform. Från och med
2019 behöver arbetet ledas av en rekryterad projektledare som
arbetar heltid med uppdraget.
Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar avslag till samtliga att-satser i
koncernstabens förslag till förmån för eget förslag som lyder:
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur firandet av
Sundsvall 400 år kan ske till en betydligt rimligare kostnad
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till koncernstabens förslag med
följande tilläggsattsats:
att uppdra till projektets styrgrupp att besluta om en
referensgrupp med representanter från närings- och
föreningslivet
Ordföranden och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till Liza-Maria
Norlins (KD) förslag.
Det noteras till protokollet att uppmärksamma
Landsbygdsprogrammet som ett viktigt styrdokument att förhålla sig
till i det fortsatta arbetet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
koncernstabens förslag med Liza-Maria Norlins (KD) tilläggsatt-sats
och dels Martin Klausens (SD) förslag. Han ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
koncernstabens förslag med Liza-Maria Norlins (KD) tilläggsatt-sats.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse - KS-2018-00151-1
• Bilaga 1 Sundsvall 2021 - inriktningsdokument och
diskussionsunderlag
____
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§ 29 Bolagsordning för Näringslivsbolaget i
Sundsvall AB, revidering
(KS-2017-00772-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderad bolagsordning för Näringslivsbolaget i
Sundsvall AB, daterad 2017-09-04.
Ärendet
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) har tagit fram ett förslag
till reviderad bolagsordning så att denna bättre överensstämmer med
NSAB:s framtida verksamhetsområde. Förslagna ändringar av
bolagsordningen avser dels att avreglera NSAB:s strategiska ansvar
för marknadsföring av varumärket Sundsvall, dels att förtydliga sitt
verksamhetsändamål.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2018-01-23 - § 2
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00772-3
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-06-27 §150
• Protokoll Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2017-09-14 § 44
• Bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB - förslag
2017-09-04
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-12

12

§ 30 Kvittering av nämndernas och bolagens mål
och resursplaner 2018
(KS-2017-00837-2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att begära att socialnämnden i samband med delårsrapport januariapril 2018, inkommer med en kompletterande åtgärdsplan hur
nämnden ska komma i ekonomisk balans 2018,
att begära att barn- och utbildningsnämnden i samband med
delårsrapport januari-april 2018 inkommer med en kompletterad mål
och resursplan som är i ekonomisk balans samt en åtgärdsplan för hur
nämnden ska uppnå ekonomisk balans,
att godkänna att övriga nämnders och bolags mål och resursplaner
svarar mot fullmäktiges mål och resursplan 2018 med plan för 20192020,
att överförmyndarnämndens begäran om ersättning för planerat
utvecklingsarbete år 2018 beträffande Sundsvalls kommuns andel får
hanteras inom ramen för kommunstyrelsens beslut om stöd till
överförmyndarnämndens verksamhet, KS-2016-00956 (ÖN-201700047),
att begära att de nämnder som inte beaktat den hållbara
tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet i sina Mål- och
resursplaner ska i samband med delårsrapport januari-april 2018
inkomma med kompletterande åtgärder för hur man beaktar dessa
styrdokument i sina MRP,
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna NAVI:s förslag på fördelning av medlen inom den
politiska viljeinriktningen ”På väg mot jobb” under 2018 (NAVI2017-00044),
att hänskjuta NAVI:s förslag om att låta de riktade skattemedlen i
viljeinriktningen ”På väg mot jobb” ingå i NAVI:s ordinarie
skattemedelsram från och med 2019 till processen för mål och
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 (NAVI-2017-00044),
Justerandes signatur
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att socialnämnden utan särskilda villkor kan disponera 25
mnkr, "Förstärkning vård och omsorg", som tidigare beslutats i MRP
2017-18, med plan för 2019-20.
Ärendet
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i
planeringen inför 2018 för att säkerställa att nämnderna har gjort en
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan
(MRP) 2018 med plan för 2019-2020.
Koncernstaben har granskat samtliga nämnders, helägda bolags samt
Medelpads Räddningstjänstförbunds MRP 2018 för att se om de
stämmer överens med kommunfullmäktiges MRP 2018 med plan för
2019-2020.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till att-satser 1-4. Vidare, för de attsatser som beslutas av kommunfullmäktige yrkar han bifall till
koncernstabens förslag för att-sats 6 och bifall till finans- och
näringslivsutskottets förslag för att-sats 7. Han meddelar också att
han återkommer vid kommunfullmäktiges sammanträde för att-sats 8.
Stefan Falk (L) yrkar bifall till att-satser 1-4.
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till att-satser 1-4.
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen Berglunds (M) förslag
till beslut.
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till finans- och
näringslivsutskottets förslag. Vidare önskar han få lämna en
protokollsanteckning.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag med följande tilläggsatt-sats:
att begära att de nämnder som inte beaktat den hållbara
tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet i sina Mål- och
resursplaner ska i samband med delårsrapport januari-april 2018
inkomma med kompletterande åtgärder för hur man beaktar
dessa styrdokument i sina MRP
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Jörgen Berglund (M), Martin Klausen (SD), Stefan Falk (L), Angel
Villaverde (MP) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Hans
Forsbergs (C) tilläggsatt-sats.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut när det
gäller de att-satser som beslutas av kommunstyrelsen, och det är
finans- och näringslivsutskottets förslag med Hans Forsbergs (C)
tilläggsatt-sats. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut
när det gäller de att-satser som beslutas av kommunfullmäktige, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Jörgen Berglunds
(M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Angel Villaverdes (MP)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD)
reserverar sig mot beslutet.
Deltagande i beslut
Stefan Falk (L) och Martin Klausen (SD) meddelar att de
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde när det
gäller de att-satser som beslutas av kommunfullmäktige och deltar
därför inte i dagens beslut för dessa.
Protokollsanteckning
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet tycker att det är mycket oroande att problem med
redovisning och budget för socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden kvarstår trots påpekanden vid förra årets
kvittering.
Koncernstaben påpekar att socialnämndens budget inte är trovärdig
och konstaterar att både socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden överskrider de befogenheter som
kommunfullmäktige har beslutat - detta kan inte accepteras!”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2018-01-23 - § 3
Justerandes signatur
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Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00837-2
Kvittering av nämndernas och bolagens MRP 2018
Protokoll socialnämnden 2017-11-15 §225
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 §150
Protokoll lantmäterinämnden 2017-11-22 §15
Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2017-11-22 §201
Protokoll NAVI 2017-11-22
Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2017-11-22 §104
Protokoll miljönämnden 2017-11-08 § 69
Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2017-11-17 §191
Protokoll kommunstyrelsen 2017-12-05 §248
MRP Norra Kajen Exploatering AB 2018-2021
Protokoll Stadsbacken AB 2017-12-15 § 120

____
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§ 32 Motion (SD) om att polisanmäla
asylbedrägerier
(KS-2017-00576-5)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion att komunfullmäktige
ska besluta att ”Sundsvalls kommun ska polisanmäla alla
asylsökande som får sin ålder uppskriven (till 18 år eller äldre) för
brott mot bidragslagen”. Ärendet är ett förslag till beslut på
motionen.
Överläggning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Deltagande i beslut
Martin Klausen (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2018-01-23 - § 3
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00576-5
• Socialnämndens protokoll 2017-12-13- § 257
• Socialtjänstens skrivelse 2017-11-09
• Koncernstabens juridiska bedömning
• Motion (SD) polisanmäl asylbedrägerier
____
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§ 33 Motion (M) om medborgarbudget
(KS-2017-00699-4)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Nya Moderaterna har lämnat motion om Medborgarbudget i
Sundsvalls kommun. De föreslår att kommunstyrelsen ska ansvara för
att utforma en plan för hur kommunen kan implementera arbete med
medborgarbudget som del i vissa beslutsprocesser.
Koncernstaben föreslår att motionen avslås. Medborgarbudget är
endast ett av flera möjliga arbetssätt för att öka medborgares
delaktighet och engagemang i samhället. Det krävs ytterligare
analyser innan ett visst arbetssätt kan väljas.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen.
Stefan Falk (L), Angel Villaverde (MP) och Liza-Maria Norlin (KD)
instämmer i Alicja Kapicas (M) förslag.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Alicja Kapica (M) med
fleras bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och
utvecklingsutskottets förslag.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria
Norlin (KD) och Angel Villaverde (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.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2018-01-23 - § 4
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00699-4
• Motion (M) om medborgarbudget
____
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§ 34 Motion (L) om åtgärder för att öka resandet
med kollektivtrafik
(KS-2017-00335-3)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionens första att-sats,
att anse motionens andra att-sats vara besvarad.
Ärendet
Liberalerna i Sundsvalls kommun föreslår i en motion
kommunfullmäktige besluta: att som en försöksverksamhet införa
enhetstaxa på alla bussresor med destination inom kommunen, samt
att införa ungdomsrabattkort för bussresor inom kommunen för
ungdomar skrivna inom Sundsvalls kommun.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionens första att-sats och att
motionens andra att-sats ska anses vara besvarad.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall infrastruktur- och serviceutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Stefan Falks (L)
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och serviceutskottets
förslag.
Reservation
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.
Deltagande i beslut
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Martin Klausen
(SD) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2018-01-16 - § 7
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00335-3
• Bilaga 1 Yttrande KTM 2017-11- 20
• Protokoll kommunfullmäktige 2017-04-24 § 100
• Motion (L) om åtgärder för att öka resandet med kollektivtrafik,
inlämnad 2017-04-03
____
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§ 35 Motion (KD) angående införande av
volontärarbete som alternativ inom individuellt val
i gymnasiet
(KS-2017-00570-5)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen,
att verksamhetschef för gymnasieskola, tillsammans med
rektorsgrupp Sundsvalls gymnasium och elever, för dialog hur
volontärarbete kan möjliggöras i gymnasieskolan.
Ärendet
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion i vilken de föreslår
att volontärarbete ska vara ett alternativ inom gymnasieskolans
individuella val. Motionärerna menar att volontärarbete kan ge
eleverna förståelse för nyttan och vikten av civilt
samhällsengagemang.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till infrastruktur- och
serviceutskottets förslag.
Hans Forsberg (C) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
infrastruktur- och serviceutskottets. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2018-01-16 - § 8
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00570-5
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §115
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
• Motion (KD) angående införande av volontärarbete som
alternativ inom individuellt val i gymnasiet, inlämnad 2017-06-26
____
Justerandes signatur
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§ 36 Motion (SD) om att uppmuntra skolorna att
bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller
ordna studiebesök hos företagen
(KS-2017-00573-5)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Ärendet
Johnny Skalin (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige,
där han föreslår att fullmäktige uppdrar åt barn- och
utbildningsnämnden att uppmuntra skolorna i Sundsvall att bjuda in
lokala företag för besök på skolorna, eller ordna studiebesök hos
företagen. Detta ärende är ett svar på motionen.
Överläggning
Martin Klausen (SD) yrkar bifall till motionen.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
infrastruktur- och serviceutskottets förslag och dels Martin Klausens
(SD) bifall till motionen. Han ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt infrastruktur- och
serviceutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2018-01-16 - § 9
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00573-5
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §
118
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
• Motion (SD) uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för
besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen,
inlämnad 2017-06-26
____
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§ 37 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 Infrastruktur- och serviceutskottet den 16 januari
2018:


§ 2 Slutredovisning av byggprojekt 2017-02



§ 3 Kristinelunds äldreboende - omförhandling
av hyreskontrakt



§ 6 Remiss av långtidsplan 2019-2021 för
kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län - Sundsvalls kommuns yttrande

o Plan- och utvecklingsutskottet den 23 januari 2018:
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KS-2017-00017 Delegationsbeslut - Externa avtal lokaler julidec 2017 Drakfastigheter
KS-2017-00017 Delegationsbeslut - Externa avtal lägenheter
juli-dec 2017 Drakfastigheter
KS-2017-00818-1 Delegationsbeslut - Kvissleby Folkets Hus,
installation av brandlarm
KS-2017-00944-1 Delegationsbeslut Hellbergsgårdens
äldreboende, arbetsmiljöåtgärder
KS-2017-00949 Delegationsbeslut - Yttrande detaljplan för
Resecentrum
KS-2018-00012 Delegationsbeslut - Anställning
Drakfastigheter
KS-2018-00035 Delegationsbeslut 2018-01-03 - Skönsbergs
lokalkontor säkerhetsåtgärder
KS-2018-00041 Delegationsbeslut om antagande av
hemvärnsmän
KS-2018-00045 Delegationsbeslut om tillfällig höjning av
låneram för Sundsvall Energi AB
KS-2018-00087 Delegationsbeslut - Yttrande över detaljplan
längs Tunadalsspåret

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

Stadsbacken AB - Redovisning av pågående sponsringsavtal

•

Styrelseprotokoll:
o
o
o
o

Norra Kajen AB 2017-11-02
Näringslivsbolaget AB 2018-01-25
ServaNet AB 2017-10-31
Sundsvall Elnät AB 2017-11-02

____
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