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Justering
Till justerare utses Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.
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§ 34 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 aktuella händelser i kommunen och tar bland annat upp följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

SM-veckan – 24 idrotter på 5 arenor
Gärdeskoj arrangerades för sjunde året i rad
Ny treårig utställning på Kulturmagasinet - Pettsson och
Findus
Släktforskningens dag den 19 januari
Full pott för vuxenutbildningens sökta yrkeshögskoleutbildningar
Genomförd flytt av Drakfastigheter
Sundsvall Mat och Måltider nominerade på restauranggalan,
fler kök och skolrestauranger i verksamheten
Förslag på utvecklad organisation för
kommunstyrelsekontoret
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§ 35 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2019-00014)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Under den här punkten får kommunstyrelsens ledamöter chansen att
informera om aktuella händelser inom politiken.
Överläggning
Ordföranden ger kommunstyrelsen en redogörelse för arbetet i
Sundsvallsregionen. På den första träffen sedan valet presenterades
ett verksamhetsförslag. Bland annat ska konferensen ”Offentlig chef”
arrangeras i Sundsvall i början av 2020 och samordnad
ramupphandling av medarbetarutbildningar genomföras, som
kommunerna kan ta del av.
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§ 36 Val av ledamot till valberedningen för ideella
föreningen Åkroken
(KS-2018-00951)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Maria Wallner till ledamot i valberedningen för ideella
föreningen Åkroken.
Ärendet
Ideella föreningen Åkroken bildades sommaren 2003 med ändamålet
att skapa en stark arena för forskning, utveckling och tillväxt i
regionen genom en kreativ och kraftfull samverkansmiljö.
Föreningen verkar genom det helägda servicebolaget Åkroken
Science Park AB.
I föreningens stadgar görs val som anges i § 7 och i § 12. Dessa
förbereds av en valberedning. Valberedningen består av tre
ledamöter. Härav nomineras och utses två av föreningsstämman,
medan en nomineras av Sundsvalls kommun och utses av föreningsstämman.
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot till valberedningen för
Ideella föreningen Åkroken för perioden från och med 2019 fram till
ordinarie föreningsstämma 2023.
Överläggning
Ordföranden yrkar på att Maria Wallner, samordnare för
Sundsvallsregionen, väljs till ledamot i valberedningen.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Maria Wallner till ledamot i valberedningen för ideella
föreningen Åkroken. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
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§ 37 Val av ledamot till styrgrupp för Fairtrade
City
(KS-2019-000189)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Sanna Jonsson (C) till ledamot i styrgruppen för Fairtrade
City i Sundsvalls kommun.
Ärendet
Till styrgruppen för Fairtrade City ska en förtroendevald väljas från
kommunstyrelsen respektive miljönämnden. Näringslivsbolaget bör
även utse en representant till styrgruppen.
Överläggning
Åsa Ulander (S) yrkar på att Sanna Jonsson (C) utses till ledamot i
styrgruppen.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att utse Sanna Jonsson (C) till ledamot i styrgruppen för Fairtrade
City. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
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§ 38 Hyreserbjudande avseende hyra av
idrottslokaler i Baldershovs Idrotts- och rackethall
(KS-2019-00118)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Ekonomidirektör Örjan Folkesson har bjudits in till dagens
sammanträde för att ge information om det hyreserbjudande från
Sundsvalls Tennisklubb som kommunen har mottagit avseende hyra
av idrottslokaler i Baldershovs Idrotts- och rackethall.
Örjan beskriver kort bakgrund till erbjudandet samt redogör för vad
själva erbjudandet innehåller.
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§ 39 Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens
utskott 2019-2022
(KS-2019-00120-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 20142018, fastställd av kommunstyrelsen 2016-05-16 § 128 (KS-201600348),
att anta arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 20192022 enligt kommunstyrelsekontorets förslag, daterat 2019-01-30
(KS-2019-00120),
att arbetsfördelningen gäller från och med 2019-02-14 till dess att
kommunstyrelsen beslutar om en ny arbetsfördelning,
att kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskotts namn ändras
till kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott, samt
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ändra namnet på
infrastruktur- och serviceutskottet till service- och
förvaltningsutskottet i Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
dess utskott 2019 med plan för 2020, (KS-2018-00750).
att följande tillägg ska göras i arbetsfördelningen mellan
kommunstyrelsens utskott 2014-2018:
Frågor gällande klimatanpassning ska beredas av plan- och
utvecklingsutskottet och skrivas in under rubrik 3.1
”Övergripande samhällsplanering” i arbetsfördelningen.
Frågor gällande digitalisering ska beredas av service- och
förvaltningsutskottet (tidigare infrastruktur- och serviceutskottet)
och skrivas in under rubrik 4.6 ”Organisations- och
verksamhetsutveckling” i arbetsfördelningen.
Frågor gällande minskad klimatpåverkan ska beredas av serviceoch förvaltningsutskottet (tidigare infrastruktur- och
serviceutskottet) och skrivas in under rubriken 4.7 ”Hållbar
tillväxt” i arbetsfördelningen.
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Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till ny
arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott. Förslaget
föranleds av kommunstyrelsens beslut 2018-12-03 § 259 (KS-201800562-5) om att inrätta ett personalutskott och att revidera
arbetsfördelningen mellan kommunstyrelsens utskott.
Då kommunstyrelsen sedan 2019-01-01 tagit över ansvaret för
personalnämndens uppdrag behöver arbetsfördelning av
beredningsansvar för det nya personalutskottet arbetas in
arbetsfördelningen mellan kommunstyrelsens utskott. Utöver detta
föreslås också förändringar av arbetsfördelningen mellan
kommunstyrelsens tidigare tre utskott vilket resulterar i att
infrastruktur- och serviceutskottet föreslås byta namn till service- och
förvaltningsutskottet.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets
förslag till beslut med följande tillägg i arbetsfördelningen:
Frågor gällande klimatanpassning ska beredas av plan- och
utvecklingsutskottet
Frågor gällande minskad klimatpåverkan ska beredas av
service- och förvaltningsutskottet (tidigare infrastruktur- och
serviceutskottet)
Frågor gällande digitalisering ska beredas av plan- och
utvecklingsutskottet
Bodil Hansson (S) begär ajournering.
När sammanträdet återupptas yrkar Bodil Hansson (S) bifall till
kommunstyrelsekontorets förslag med följande tillägg i
arbetsfördelningen:
Frågor gällande klimatanpassning ska beredas av plan- och
utvecklingsutskottet och skrivas in under rubrik 3.1
”Övergripande samhällsplanering”.
Frågor gällande digitalisering ska beredas av service- och
förvaltningsutskottet (tidigare infrastruktur- och serviceutskottet)
och skrivas in under rubrik 4.6 ”Organisations- och
Justerandes signatur
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verksamhetsutveckling”.
Frågor gällande minskad klimatpåverkan ska beredas av
service- och förvaltningsutskottet (tidigare infrastruktur- och
serviceutskottet) och skrivas in under rubriken 4.7 ”Hållbar
tillväxt”.
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Bodil Hanssons (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens
beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00120-1
• Förslag -Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott
2019-2022
____
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§ 40 Revidering av delegationsordning för
kommunstyrelsen
(KS-2018-00844-7)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen,
daterad 2019-01-24.
Ärendet
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver löpande
revideras för att kunna få ett effektivt beslutsfattande i vissa frågor.
Detta ärende rör revidering av delegationsordningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00844-7
• Förslag på delegationsordning för kommunstyrelsen (version 3)
____
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§ 41 Utredning av förutsättningar för fördjupad
samverkan mellan Sundsvall och Timrå kommun
(KS-2019-00131-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommundirektören att i dialog med kommunchefen i
Timrå kommun identifiera verksamhetsområden där kommunerna
kan utreda en fördjupad samverkan för att nå skalfördelar,
kostnadsminskningar, effektiviseringar samt främja
kompetensförsörjning för kommande år,
att uppdra till kommundirektören att återrapportera identifierade
områden med förslag till fördjupad utredning till kommunstyrelsen, i
juni 2019, samt
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av
Timrå kommun.
Ärendet
Ärendet handlar om att uppdra till kommundirektören att tillsammans
med kommunchefen i Timrå kommun identifiera
verksamhetsområden som kan leda till en fördjupad samverkan
mellan Sundsvalls och Timrå kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00131-1
____
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§ 42 Översyn av rådet för integration och tillväxt
(KS-2018-00634-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI) ska avveckla Rådet för Integration och tillväxt senast den 31
december 2019, samt
att uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) att hitta
samverkansformer med aktuella aktörer inom civilsamhället.
Ärendet
Ärendet är ett förslag till beslut om att Rådet för integration och
tillväxt (”Integrationsrådet”) upplöses senast den 31 december 2019,
samt att integrationsfrågor inkluderas i det Sociala hållbarhetsrådets
arbete.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Deltagande i beslut
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M)
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges
sammanträde och avstår därmed från att delta i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-01-22 § 4
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00634-2
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-13 §91
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Protokollsutdrag NAVI 2016-11-6 § 108

____
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§ 43 Handlingsplan för arbetet mot
våldsbejakande extremism
(KS-2019-00036-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till handlingsplan för arbetet mot
Våldsbejakande extremism
att i linje med Sundsvalls kommuns riktlinjer för hantering av
styrdokument (KS-2013-00405), uppdra åt kommundirektören att
framgent fastställa (uppdaterade versioner av) handlingsplanen.
att uppdra åt samtliga nämnder, kommunala bolag inom
Stadsbackenkoncernen samt kommunala förbund att inom sina
respektive verksamheter delta i genomförandet av handlingsplanen
för arbetet mot våldsbejakande extremism samt avsätta resurser för
detta.
att i det fortsatta arbetet, med hänsyn taget till olika behov, beakta
stadsplaneringsperspektivet.
att följande ändringar görs i handlingsplanen för arbetet mot
våldsbejakande extremism:
Punkt 3, område 1, Samverkan och samordning:
I kolumn ”aktivitet”, första raden: Ändra skrivningen till
”samtliga förvaltningar och stadsbackenkoncernen utser
kontaktperson och representant till arbetsgrupp”
I samma kolumn under rad 2 ”arbetsgruppen bemannas med
representanter från berörda förvaltningar och
stadsbackenkoncernen”.
Punkt 4 Område 2, Aktuell lägesbild:
I kolumn ”samarbetspartners” ska Mitthem vara en av de
partners som samarbete skall bedrivas med.
Punkt 5 område 3, Insatser mot våldsbejakande extremism:
I kolumn ”aktivitet”, rad 3: ändra skrivningen till
”grundläggande utbildningsinsatser inom berörda förvaltningar
Justerandes signatur
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och kommunala bolag”.
Punkt 7.1, sida 12 i tabellen ”polis”:
Nuvarande lydelse ”utbildning skolpersonal” ska ändras till
”utbildning skolpersonal och socialsekreterare som arbetar med
barn och unga”.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i april 2017 en strategi för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism. Vid samma tillfälle
beslutade fullmäktige att en handlingsplan för det fortsatta arbetet
skulle upprättas samt att samordningsansvaret för frågan skulle
flyttas från Kultur- och fritidsförvaltningen till koncernstaben. I
oktober 2017 beslutade fullmäktige att avveckla kommunens
trygghetsråd och inrätta rådet för social hållbarhet.
Denna handlingsplan vilar på kommunens strategi inom området och
de fyra mål som lyfts fram där. Avsnittet om samordning och
samarbete har anpassats i linje med kommunfullmäktiges beslut.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag till beslut med följande ändringar i handlingsplanen:
Punkt 3, område 1, Samverkan och samordning:
I kolumn ”aktivitet”, första raden: Ändra skrivningen till
”samtliga förvaltningar och Stadsbackenkoncernen utser
kontaktperson och representant till arbetsgrupp”
I samma kolumn under rad 2 ”arbetsgruppen bemannas med
representanter från berörda förvaltningar och
Stadsbackenkoncernen”.
Punkt 4 Område 2, Aktuell lägesbild,
I kolumn ”samarbetspartners” skulle vi tydligt vilja se Mitthem
som en av de partners som samarbete skall bedrivas med.
Punkt 5 område 3, Insatser mot våldsbejakande extremism
I kolumn ”aktivitet”, rad 3: ändra skrivningen till
”grundläggande utbildningsinsatser inom berörda förvaltningar
och kommunala bolag”.
Punkt 7.1, sida 12 i tabellen ”polis”
Nuvarande lydelse ”utbildning skolpersonal” ska ändras till
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”utbildning skolpersonal och socialsekreterare som arbetar med
barn och unga”.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till Alicja Kapicas (M) förslag samt
till följande tilläggsattsats:
Att i det fortsatta arbetet, med hänsyn taget till olika behov,
beakta stadsplaneringsperspektivet
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M)
instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
plan- och utvecklingsutskottets förslag med ändringar och tillägg
gjorda vid dagens sammanträde av Alicja Kapica (M) och Bodil
Hansson (S). Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Deltagande i beslut
Mats Hellhoff (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-01-22 § 3
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, KS-2019-00036-2
• Förslag - Handlingsplan våldsbejakande extremism
• Strategi för at värna demokratin mot våldsbejakande extremism
2017-04-24

____
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§ 44 Norra kajen-området - överföring av
ansvaret för exploatering
(KS-2017-00244-5)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut
att avveckla Norra Kajen Expolatering AB med dotterbolag,
att senast till utgången av 2020 överföra verksamhet och fastigheter i
Norra Kajen Expolatering AB med dotterbolag till
stadsbyggnadsnämnden samt att avveckla bolagen,
att stadsbyggnadsnämnden får till uppdrag driva projektet att
överföra verksamhet och fastigheter till stadsbyggnadsnämnden,
att kommunstyrelsen får delegation att fatta fortsatta beslutför att
överföra verksamhet och fastigheter i Norra Kajen Expolatering AB
med dotterbolag till stadsbyggnadsnämnden samt att avveckla
bolagen, samt
att kommunstyrelsen ska återkomma till kommunfullmäktige, om
överföringen av verksamhet och fastigheter i Norra Kajen
Expolatering AB med dotterbolag till stadsbyggnadsnämnden samt
avvecklingen av bolagen får stora ekonomiska eller andra
konsekvenser.
Ärendet
Exploateringen av området kring den norra kajen vid stadens inlopp
sker idag genom det kommunala bolaget Norra Kajen Expolatering
AB (NKEAB). Ärendet handlar om att Norra Kajen Exploatering AB
med dotterbolag ska överföras till stadsbyggnadsnämnden.
Överläggning
Bertil Kjellberg (M) och Alicja Kapica (M) yrkar på att ärendet i
första hand återremitteras med följande motivering:
Ärendet ska kompletteras med kostnadsberäkningar och
tydligare bedömningar av ekonomiska konsekvenser.
I andra hand, om förslag till återremiss faller, så väljer de att avstå
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från att delta i kommunstyrelsens beslut och återkommer i ärendet
vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Bertil Kjellberg (M) och Alicjas
Kapicas (M) yrkande.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Deltagande i beslut
Alicja Kapica (M), Bertil Kjellberg (M), Liza-Maria Norlin (KD) och
Stefan Falk (L) meddelar att de återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-01-22 § 7
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00244-5
____
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§ 45 Gemensam handlingsplan för digitalisering
för Sundsvalls kommunkoncern
(KS-2018-00937-1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa gemensam handlingsplan för digitalisering av
Sundsvalls kommunkoncern,
att handlingsplanens framdrift regelbundet redovisas i
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott,
att rätten att ianspråkta avsatta medel samt besluta om finansiering
av projekt utifrån handlingsplanen delegeras till IT-direktören, tillika
ordförande i ledningsgruppen för planens genomförande,
att vid urvalet av projekt ska vård- och omsorgstjänster samt
samverkan över förvaltnings-, bolags- och organisationsgränser
prioriteras, samt
att nämnder och bolag ska bidrar med arbetstid och budgetmedel
samt ansvara för att verksamhetskompetens tillhandahålls samt säkrar
implementeringen samt effekthemtagningen av
digitaliseringsåtgärder inom verksamheterna.
Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att
samordna och prioritera nämndernas och bolagens planer för
digitalisering till en gemensam handlingsplan för Sundsvalls
kommun koncern. Detta ärende är ett verkställande av detta uppdrag.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att ärendet i första hand
återremitteras med följande motivering:
Ärendet bör återremitteras för att kompletteras med yttranden
från nämnderna.
I andra hand, om återremissen faller yrkar hon bifall till attsatserna 1,
2 och 3 och avslag på attsatserna 4 och 5 i finans- och
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näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut,
dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Liza-Maria
Norlins (KD) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-01-22 § 2
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00937-1
• Gemensam handlingsplan för digitalisering för Sundsvalls
kommunkoncern
____
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§ 46 Redovisning för perioden 1/1 2018 – 1/6
2018 för Biogas i Mellannorrland AB
(KS-2018-00958-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud vid extra bolagsstämma i Biogas i
Mellannorrland AB följer revisorns förslag och beviljar styrelsen och
VD ansvarsfrihet för perioden 1/1 2018 – 1/6 2018.
Ärendet
Ärendet rör en redovisning över verksamheten i Biogas i
Mellannorrland AB för perioden 1/1 2018 – 1/6 2018 och
stämmoombudets uppdrag i frågan om ansvarsfrihet på kommande
extra bolagsstämma.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-01-22 § 6
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00958-1
• Redovisning 2018-01-01 – 2018-06-01 BiMAB, underskriven av
styrelsen o revisor
• Redovisning 2018-01-01 – 2018-06-01 BiMAB,
revisionsberättelse
• Redovisning 2018-01-01 – 2018-06-01 BiMAB,
granskningsrapport
____
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§ 47 Förvärv av fastigheten Solberg 2:60
Sundsvall, Stångomsvägen 5, Njurunda
(KS-2018-01006-1)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förvärva fastigheten Solberg 2:60, Sundsvall, enligt bifogat
köpekontrakt för 2 795 000 kr, på uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden,
att finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel, samt
att sektionschef Anna-Karin Ohlsson ges delegation att teckna
nödvändiga avtal för förvärvet.
Ärendet
Ärendet utgörs av beslut om att genomföra förvärv av fastigheten
Solberg 2:60, Sundsvall, för att täcka barn-och utbildningsnämndens
behov av förskoleplatser.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-01-22 § 5
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-01006-1
• Förslag Köpekontrakt version 2018-12-17
• Utökning av förskoleplatser i Njurunda området
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 §
215
____
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§ 48 Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av följande 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:
•

Infrastruktur- och serviceutskottet den 15 januari 2019:


§ 3 UPPHANDLING - Golvarbeten 2019 UH2018-173



§ 4 UPPHANDLING - Entreprenadmaskintjänster
samt mark- och anläggningsarbeten



§ 5 GA-skolan, lokalanpassning till gymnasieskola
- medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter



§ 6 Inhyrning av en ny lokal med 22 lägenheter för
socialtjänsten, Bataljonsvägen 3, Luftvärnet 2
§ 7 Södermalms skola, om- och tillbyggnad medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter

Yttranden:
• KS-2019-00042 Detaljplan Härsta Ljustadalen
• KS-2019-00044 Planbesked Granlo Haparandavägen
• KS-2019-00045 Planbesked Skönsberg 1-1
• KS-2019-00046 Planbesked Granlo och Bydalen
• KS-2019-00055 Detaljplan Maland 2 Västland 26
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Tilldelningsbeslut:
• KS-2018-00419 HVB Barn och Unga (UH-2018-278)
• KS-2018-00575 25-årsgåvor 2018
• KS-2018-00981 Däck och service 2018 (UH-2018-146)
• KS-2018-00994 Medarbetarenkät (UH-2018-559)
• KS-2019-00068 Nutritionsprodukter med tillhörande
distributionstjänst
Beslut om investeringar:
• KS-2018-01009 Psykiatriboende Kalmarvägen 2
verksamhetsanpassningar
Personalärenden:
• KS-2019-00133-1 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin
Nr i
pärm
1
2
3
4
5

Datum för
beslut
2018-12-12
2018-12-12
2018-12-12
2018-12-19
2018-12-19

Beslut
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda
Minskad arbetstid för äldre anställda

Övriga delegationsbeslut:
• KS-2018-00060 Antagande av hemvärnsmän 2018
• KS-2019-00078 Avtal Region Västernorrland om
patientnämndsverksamhet
• KS 2018-00476-2 Beslut om revidering av tjänstekatalog IT
____
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§ 49 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
•

•

Styrelseprotokoll:


Midlanda flygplats AB 2019-01-24



MittSverige Vatten AB 2018-11-01



REKO Sundsvall AB 2018-12-14



Sundsvall Elnät AB 2018-10-30



Sundsvall Timrå Airport 2018-12-19



Sundsvall Vatten AB 2018-12-14

Rapportering av pågående sponsringsavtal Stadsbacken AB

____
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