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Tid Kl. 14.00–16.20 
Ajourneringar Kl. 15.05–15.20, 16.00–16.05 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Jörgen Berglund (M), ordf. X   
Lars Persson (FP), v ordf. - Stefan Falk 31–55 
Erland Solander (M) X   
Habib Effati (M) X   
Annelie Luthman (FP) X   
Sverker Ottosson (MP) X, §§ 31–34 MariAnne Andersson 35–55 
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Brynielsson (KD) X   
Peder Björk (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Lena Österlund (S) X   
Leif Nilsson (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Malin Larsson (S) X   
Kim G Ottosson (V) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Sven Bredberg (M) X   
Else Ammor (M) X   
Elin Nilsson (M) X   
Stefan Falk (FP) X 31–55  
MariAnne Andersson (MP) X 35–55  
Mathias Rex (MP) X   
Kjell Bergkvist (C) X   
Bertil Hörnqvist (KD) X   
Tommy Eriksson (S) -   
Anders Hedenius (S) X   
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Arianne Sundman (S) X   
Sabina Tjärnberg (S) X   
Annicka Burman (V) X, 31–37   
Hans Zetterkvist (V) X   

  

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande   Närvarande paragraf 
Stefan Söderlund kommundirektör 31–38 
Jonas Borg ekonomidirektör 31–55 
Ida Sundberg kommunsekreterare 31–55 
Christofer Nilsson kommunsekreterare 31–55  
Christel Öhgren kommunsekreterare 31–55  
Jenny Nilsson projektutvecklare på förvaltningen arbets-

marknad, vuxenutbildning och integration 
(Favi) 

31 

Mats-Johan Adner socialnämndens ordförande 33 
Torbjörn Stark socialdirektör 33 
Björn Magnusson controller på koncernstabens ekonomi- och 

verksamhetsstyrning 
35 
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Protokollet omfattar §§ 31–55 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jörgen Berglund  Ida Sundberg 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Peder Björk 
Justerare 
 
 

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

Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2014-02-10 2014-02-12 2014-02-13 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2014-03-12 2014-02-13 – 2014-03-06 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
 
  

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
Till justerare utses Peder Björk med João Pinheiro som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2014-00121 
 

§ 31 Information om KomiJobb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
KomiJobb är ett samarbetsprojekt mellan förvaltningen för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi), socialtjänsten 
samt arbetsförmedlingen för att under perioden 2013-2015 erbjuda 
arbetssökande personer en tidsbegränsad anställning på någon av 
kommunens arbetsplatser. Vid dagens sammanträde informerar Jenny 
Nilsson, projektutvecklare på Favi om projektet. 
 
– – – – 
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KS-2014-00005 
 

§ 32 Aktuellt från koncernstaben 

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 
punkter: 
 
• Aktuella händelser inom barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden samt socialnämndens verksamheter. 
 
– – – – 
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KS-2013-00021 
 

§ 33 Redovisning av socialnämndens ekonomiska 
situation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
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 kommunstyrel-
sen, 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 ordför-
ande enbart ska ske vid varje sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
– – – – 
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KS-2013-00762 
 

§ 34 Information om planerad tidplan för 
utredning av korrekt budgetering av 
socialnämndens verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Den 16 december 2013 tog kommunfullmäktige beslut om att uppdra 
till kommunstyrelsen att tillsammans med socialnämnden utreda 
förutsättningarna för en korrekt budgetering av socialnämndens 
verksamhet. Vid dagens sammanträde informerar ekonomidirektör 
Jonas Borg kommunstyrelsen om den planerade tidplanen för 
utredningen av uppdraget som ska återrapporteras till kommun-
fullmäktige senast april 2014. 
 
– – – – 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2014-02-10 9 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2014-00103 
 

§ 35 Bokslutskommuniké 2013 för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna bokslutskommuniké 2013 för Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt en bokslutskommuniké för 2013. 
Kommunen visar upp ett positivt resultat på 100,8 miljoner kronor, vilket 
är en försämring jämfört med 2012 med 9,0 miljoner kronor. 
 
Kommunen klarar kommunallagens krav på balans för 2013. Det 
beräknade överskottet enligt balanskravsutredningen uppgår till 91,0 
miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-29 
• Bokslutskommuniké 2013 
 
– – – – 
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KS-2013-00933 
 

§ 36 Årsredovisning 2013 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att efter korrigeringar noterade vid dagens sammanträde godkänna 

årsredovisning 2013 för kommunstyrelsen, samt 
  
att resultatet av den av miljökontoret planerade CERO-analysen ska 

tillställas kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2013 visar på ett ekonomiskt 
överskott om 61,7 miljoner kronor. Av kommunstyrelsens 11 mål har 
10 uppnåtts helt eller delvis. Av 45 MRP-uppdrag är 21 klara. Koncern-
staben föreslår att kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. 

Överläggning 
Linnéa Kjellman (C) har noterat ett fel gällande uppdrag SAM nr 1, 
2013 – Hela Sverige ska leva. Uppdraget är inte slutfört utan slut-
redovisning pågår då ärendet är återremitterat. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-01-21, § 3 
• Koncernstabens skrivelse 2014-01-20, reviderad 2014-01-23, med 

bilaga: 
• Koncernstabens rapport (odaterad), reviderat förslag  

2014-01-23 
 
– – – – 
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KS-2013-00591 
 

§ 37 Åtgärder för ökat bostadsbyggande i 
Sundsvall och utveckling av Norra Kajen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ”Marknadsstrategi för investeringar inom 

fastighets- och bostadsbranschen” för inhämtande av synpunkter 
från Mitthem, Skifu och Norra Kajen Exploatering AB med 
beslut senast i kommunfullmäktige i april 2014, samt 

 
att ge koncernstaben i uppdrag att till kommunfullmäktige i april 

2014 ta fram förslag till organisation och finansiering för 
genomförande av ”Marknadsstrategi för investeringar inom 
fastighets- och bostadsbranschen”.  

 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Stadsbacken 

AB och Mitthem AB redovisa en plan över hur många färdig-
ställda hyreslägenheter bolaget ska ha år 2021, kopplat till målen 
i den beslutade ”hållbara tillväxtstrategin 2021” samt att be-
skriva planens ekonomiska konsekvenser för bolagen som hel-
het, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Norra Kajen 

Exploatering AB, Stadsbacken AB och berörda förvaltningar 
finna lösning på parkeringsproblematiken inom pågående 
exploateringsområden genom att planera uppförande av hållbara 
parkeringsfunktioner, 

  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadsbygg-

nadsnämnden och Norra Kajen Exploatering AB se över om 
prissättningen av kommunal exploateringsmark och byggrätter i 
dagsläget är marknadsmässig och eventuellt föreslå förändring 
samt om möjlighet finns att premiera byggande av hyresrätter, 

  
att  uppdra till stadsbyggnadsnämnden att under 2014 starta arbetet 

med att förbereda för nya områden för villabebyggelse i centrala 
lägen enligt förslaget i ÖP 2021 och att genomföra en moderni-
sering av kösystemet. 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav 2013-10-28, § 215, i uppdrag till kommun-
styrelsen, Norra Kajen AB samt Näringslivsbolaget, att genomföra ett 
antal förändringar i ägardirektiv och ta fram strategier för att få till 
stånd ett ökat bostadsbyggande i Sundsvall. Detta ärende är en åter-
rapport på kommunfullmäktiges uppdrag. 

Överläggning och beslutsgång 
Annelie Luthman (FP) yrkar på ändringar av fjärde och femte att-
satserna så att de får följande lydelser: 
 
att återremittera ”Marknadsstrategi för investeringar inom fastighets- 
och bostadsbranschen” för inhämtande av synpunkter från Mitthem, 
Skifu och Norra Kajen Exploatering AB med beslut senast i kommun i 
april 2014. 
 
att ge koncernstaben i uppdrag att ta fram förslag till organisation och 
finansiering för genomförande av ”Marknadsstrategi för investeringar 
inom fastighets- och bostadsbranschen” för återrapportering till 
kommunfullmäktige senast i april 2014.  
 
Erland Solander (M) har noterat ett fel i handlingarna angående 
tomtköer och påpekar att formuleringen i att-satsen är den korrekta. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Annelie Luthmans (FP) förslag. Detta blir också kommunstyrelsen 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 2 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-15, reviderad 2014-01-28, med 

bilagor: 
• Marknadsstrategi för investeringar inom fastighets- och 

bostadsbranschen 
• Norra Kajen AB:s svar på kommunfullmäktiges uppdrag, 

2014-01-13 
• Stadsbyggnadskontorets PM, 2014-01-16 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-12-16, § 265  
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-10-28, § 215 
 
– – – – 
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KS-2014-00022 
 

§ 38 Förvärv av fastigheten Sundsvall Gärde 1:24 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Gärde 1:24 av Göran Österlund 

för 1 400 000 kronor, 
  
att erlägga 350 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-

tionslagens ersättningsregler, 
  
att erlägga 90 000 i annan ersättning för kostnader i samband med 

försäljning och flytt till annat boende, 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2014 

1 840 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av 
likvida medel. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Gärde 1:24 för 1 400 000 kronor och erlägger 350 000 
kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler, samt 
90 000 kronor i annan ersättning för kostnader i samband med försälj-
ning och flytt till annat boende. 

Överläggning och beslutsgång 
Leif Nilsson (S) yrkar på att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att protokolls-
anteckningen lämnas. 
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Protokollsanteckning 
”Socialdemokraterna vill se ett helhetsgrepp för området utifrån 
pågående ÖP 2021. Området är i ÖP 2021 utpekat som ett omvand-
lingsområde, därför ska det inte göras “punktinsatser“, utan hela 
området ska hanteras i sin helhet. Detta är viktigt ur nuvarande 
fastighetsägares perspektiv och framtidens användning av området.  
Vi anser att alla fastighetsägare ska behandlas utifrån ett rättvise-
perspektiv.” 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 4 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-12-18, § 186 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-11-26 
• Karta över fastigheten Gärde 1:24 
 
– – – – 
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KS-2014-00023 
 

§ 39 Förvärv av fastigheten Sundsvall Vagnsättet 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Vagnsättet 2 av Jari och Pia 

Lager för 1 680 000 kronor, 
  
att erlägga 420 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-

tionslagens ersättningsregler, 
  
att erlägga 90 000 i annan ersättning för kostnader i samband med 

försäljning och flytt till annat boende, 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2014  

2 190 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av 
likvida medel. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Vagnsättet 2 för 1 680 000 kronor och erlägger 420 000 
kronor i ersättning enligt expropriationslagens ersättningsregler, samt 
90 000 kronor i annan ersättning för kostnader i samband med för-
säljning och flytt till annat boende. 

Överläggning och beslutsgång 
Leif Nilsson yrkar på att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också 
blir kommunstyrelsens beslut. Vidare godkänner han att protokolls-
anteckningen lämnas. 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2014-02-10 16 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 

Protokollsanteckning 
”Socialdemokraterna vill se ett helhetsgrepp för området utifrån 
pågående ÖP 2021. Området är i ÖP 2021 utpekat som ett omvand-
lingsområde, därför ska det inte göras “punktinsatser“, utan hela 
området ska hanteras i sin helhet. Detta är viktigt ur nuvarande 
fastighetsägares perspektiv och framtidens användning av området.  
Vi anser att alla fastighetsägare ska behandlas utifrån ett rättvise-
perspektiv.” 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 5 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-12-18, § 187 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-12-06 
• Karta över fastigheten Vagnsättet 2 
 
– – – – 
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KS-2014-00106 
 

§ 40 Bostadspolitiskt program för Sundsvalls 
kommun – begäran om förlängd tidsfrist 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förlängningen av tidplanen till juni 2014, 
  
att programmet får kompletteras, så att kommunens redovisnings-

ansvar, utifrån förändringar i lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar uppfylls. 

Bakgrund 
Arbetet med bostadspolitiskt program har pågått under 2013 enligt 
kommunens projektmodell. Styrgruppen för projektet ser behov av att 
få komplettera programmet samt att ge möjlighet till samråd om 
programmets förslag med berörda parter innan det överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. Det får till följd att den tidplan som 
beslutades av kommunstyrelsen den 15 april 2013 behöver förlängas. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-30 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 1 
 
– – – – 
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KS-2013-00876 
 

§ 41 Slutredovisning av MRP-uppdrag VHT nr 4, 
2013 – Ekologisk mat 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag VHT nr 4, 2013 – 

Ekologisk mat, 
 
att uppdraget inkluderas i MRP-uppdrag LED/VHT nr 18, 2012 – 

Utvecklad måltidshantering, samt  
 
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i sin Mål och resursplan för 2013–2014 med 
plan för 2015–2016 (MRP) kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
strategi för att nå målet om att 35 % av all mat inom kommunen ska 
vara ekologisk. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) yrkar, med instämmande från Kim G Ottosson (V), 
på ändringar av samtliga att-satser så att de får följande lydelser: 
 
att inte godkänna slutredovisning av MRP-uppdrag VHT nr 4, 2013 – 
Ekologisk mat, 
 
att uppdraget ska genomföras och samordnas med MRP-uppdrag 
LED/VHT nr 18, 2012 – Utvecklad måltidshantering, samt 
 
att inte överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden yrkar bifall till infrastruktur- och serviceutskottets förslag 
till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
infrastruktur- och serviceutskottets förslag till beslut och dels Lena 
Österlund (S) och Kim G Ottossons (V) förslag. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottets förslag till beslut. 
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Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2013-01-21, § 4 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-11-29 
 
– – – – 
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KS-2013-00085 
 

§ 42 MRP-uppdrag LED 6, 2013 – Inrätta en 
demokrati- och uppföljningsberedning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta en demokrati- och uppföljningsberedning, 
 
att efter korrigeringar noterade vid dagens sammanträde godkänna 

koncernstabens förslag till arbetsordning för demokrati- och 
uppföljningsberedningen, daterat 2014-01-09, 

 
att utse ledamöter till demokrati- och uppföljningsberedningen, 
 
att kostnaderna för demokrati- och uppföljningsberedningen ska 

täckas av kommunfullmäktiges anslag, samt 
 
att avsluta uppdraget till kommunfullmäktiges presidium om att 

överta den tidigare demokratiberedningens uppgifter. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED 6, 2013  

– Demokrati- och uppföljningsberedning, samt 
 
att lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Genom Mål och resursplan (MRP) för 2013-2014 med plan för 2015-
2016, gav kommunfullmäktige uppdrag, VHT 3, till kommunstyrelsen 
rörande en demokrati- och uppföljningsberedning. 
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2013-06-17, § 175, 
med motiveringen att få beslut gällande fullmäktigeberedningen för 
bostadsfrågor och kollektivtrafiken i fas med beslut om en demokrati- 
och uppföljningsberedning. 
 
Ärendet återremitterades senare av plan- och utvecklingsutskottet 2013-
10-29, § 75, med hänvisning till att förslaget ska förtydligas. 
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Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) yrkar på ett tillägg av ordet ”politiskt” i 
inledningen av förslaget till arbetsordning för demokrati- och 
uppföljningsberedningen i Sundsvall kommun så att det får följande 
lydelse: 
 
”Demokrati- och uppföljningsberedningen är ett av kommun-
fullmäktige tillsatt organ för att politiskt följa upp kommunkoncernens 
verksamhets- och ekonomiska resultat, vitalisera arbetet i kommun-
fullmäktige och i förlängningen även utveckla demokratin i Sundsvalls 
kommun”. 
 
Ordföranden instämmer i förslaget. Vidare konstaterar han att det finns 
ett förslag till beslut och det är plan- och utvecklingsutskottets förslag 
med Kim G Ottossons (V) förslag till ändring. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 4 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-09 
• Förslag till arbetsordning för demokrati- och uppföljnings-

beredningen i Sundsvalls kommun, 2014-01-09 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-10-29, § 75 
 
– – – – 
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KS-2013-00909 
 

§ 43 Matfors/Stöde skolområde, fördjupad studie 
av lokalförsörjningsplan – medel ur investe-
ringsbudget för förvaltningsfastigheter - 
attesträtt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till projektcontroller 

Clarence Jonsson vid koncernstaben, service och teknik. 

Bakgrund 
Genom att bevilja medel från investeringsbudgeten för 
förvaltningsfastigheter kan koncernstaben tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen genomföra en fördjupad studie av 
lokalförsörjningsplanen för Matfors/Stöde skolområde. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-01-21, § 5 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-18, med bilagor: 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 178 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2013-10-28 

 
– – – – 
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KS-2012-00246 
 

§ 44 Reservatsbeslut och skötselplan för Norra 
Stadsberget 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara Norra Stadsberget, del av Norrmalm 1:1, Gustav Adolf 

församling, Sundsvalls kommun, som ett naturreservat från och 
med 1 januari 2015, enligt bifogat reservatsbeslut och 
skötselplan daterat 2013-04-02, 

 
att finansiering av driftkostnader för 2015 och framåt, ska ingå i 

partiernas arbete med mål och resursplan 2015–2016, med plan 
för 2017 och 2018, samt 

 
att finansiering av investeringar ska ingå i partiernas arbete med 

mål och resursplan 2015–2016, med plan för 2017 och 2018. 

Bakgrund 
I mars 2009 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadskontoret 
och miljökontoret att utarbeta ett förslag till kommunalt naturreservat 
på Norra Stadsberget. Arbetet påbörjades 2010. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från miljökontoret, stads-
byggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen samt Föreningen 
Norra Berget har sedan dess arbetat med att ta fram det förslag till 
reservatsbeslut och skötselplan för Norra Stadsberget som bifogas. 
 
Ärendet var uppe för beslut på kommunfullmäktige den 25 november 
2013. Då beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
genom minoritetsåterremiss för att få klargjort om syftena kan upp-
fyllas utan att området förklaras för naturreservat. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 5 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-07, med bilaga: 

• Utredning – kan syftena med reservatsförslaget för Norra 
Stadsberget uppfyllas utan att området förklaras för natur-
reservat, 2014-01-07 

• Förslag till reservatsbeslut och skötselplan för Norra Stadsberget, 
2013-04-02, med bilagor: 
• Bilaga 1 – beskrivning av konsekvenser 
• Bilaga 2 – uppskattning av tillkommande kostnader i och med 

reservatsbildning 
• Bilaga 3 – sammanställning av inkomna synpunkter på sam-

rådsförslaget 
• Norra Stadsbergets naturreservat del 1 – Reservatsbeslut och 

skötselplan 
• Norra Stadsbergets naturreservat del 2 – Från istid till nutid, 

fördjupad beskrivning av historik, värden och attraktioner 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-11-25, § 232 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2014-02-10 25 
 

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
   

   
 

 
 
KS-2013-00156 
 

§ 45 Förstudie om åtgärder för att tillgängliggöra 
Löran och Brämön för besöksnäringen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kostnaden för Sundsvalls kommun i en utveckling av Löran och 

Brämön beräknas till minst 4 mnkr, samt 
 
att frågan om finansiering och genomförande av förstudiens förslag 

överlämnas till partierna för att hanteras i partiernas arbete med 
mål- och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018. 

Bakgrund 
Förstudien omfattar utredningar av olika aspekter kring möjligheterna 
att utveckla och tillgängliggöra området i och kring Lörans hamn samt 
vid och med koppling till Sanna hamn på Brämön. Förstudien föreslår 
därvid att Sundsvalls kommun tar på sig en del av det ekonomiska 
engagemanget för föreslagna åtgärder, samt ett samordningsansvar för 
genomförandet av ett utvecklingsprojekt som omfattar nämnda 
åtgärder. 

Överläggning och beslutsgång 
Linnéa Kjellman (C) yrkar på ändringar av första och andra att-satserna 
så de får följande lydelser: 
 
att kostnaden för Sundsvalls kommun i en utveckling av Löran och 
Brämön beräknas till minst 4 mkr. 
 
att frågan om finansiering och genomförande av förstudiens förslag 
hanteras i partiernas arbete med mål- och resursplan 2015-2016 med 
plan för 2017-2018.  
 
Peder Björk (S) yrkar på ajournering. 
 
När förhandlingarna återupptas yrkar Peder Björk (S) bifall till Linnéa 
Kjellmans (C) förslag till ändring av första att-satsen. Vidare yrkar han 
på en ändring av andra att-satsen så den för följande lydelse: 
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att frågan om finansiering och genomförande av förstudiens förslag 
överlämnas till partierna för att hanteras i partiernas arbete med mål- 
och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018.  
 
Linnéa Kjellman (C) yrkar bifall till Peder Björks (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Linnéa Kjellmans (C) och Peder Björks (S) förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 6 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-07 
• Stadsbyggnadskontorets remissvar, 2013-05-08 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2013-04-23, § 48 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2013-04-12 
• Kultur- och fritidsförvaltningens sammanfattning av förstudien 

angående tillgängliggörandet av Löran, Brämön, Sundsvalls 
kommun, 2013-04-12 

• Följebrev till förstudie angående Åtgärder för att tillgängliggöra 
Löran och Brämön för besöksnäringen, 2013-03-01 

• Förstudie över åtgärder för att tillgängliggöra Löran och Brämön 
för besöksnäringen inkl. bilagor 

• Tilläggsförslag till tidigare presenterad Förstudie Besöksnäring 
Löran-Brämön, 2013-08-13 

 
– – – – 
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KS-2012-00857 
 

§ 46 Familjeåterföreningar 2013 – förstärkt inte-
grationsarbete vid kommunens flykting-
mottagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Navi) 
beslutade vid sitt sammanträde 2012-10-24 att föreslå kommunstyrel-
sen att utveckla kommunövergripande riktlinjer som klargör nämnder-
nas och bolagens integrationsansvar. Anledningen till detta är de utman-
ingar som kommunen står inför när det gäller familjeåterföreningar. 

Överläggning och beslutsgång 
Habib Effati (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde för 
politiska överläggningar. 
 
Åsa Ulander (S) yrkar, med instämmande från Kim G Ottosson (V) 
bifall till följande att-satser: 
 
att utveckla kommunövergripande riktlinjer som klargör nämndernas 
och bolagens integrationsansvar, 
 
att uppdra till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration att samordna och organisera en koncernövergripande 
arbetsgrupp som förbereder och genomför flyktingmottagandet under 
2013 och 2014, samt identifierar oklarheter avseende ansvarsfördel-
ningen i kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut dels Habib 
Effatis (M) bordläggningsförslag och dels Åsa Ulanders (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag. Han frågar först om ärendet ska avgöras idag 
eller bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga 
ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
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Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-01-13, § 19, utskick vid e-post 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2013-12-17, § 96 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-05-05 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-10-24, § 87 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-10-09 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2011-09-21, § 83 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2011-07-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00934 
 

§ 47 Beslutsattestanter 2014 inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde – service och 
teknik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogade attestförteckningar för koncernstaben, service 

och teknik, gällande år 2014, enligt bilaga 1-3; samt 
 
att delegera till koncernstabens direktör för service och teknik, att 

besluta om löpande förändringar under verksamhetsåret 2014. 

Bakgrund 
Ärendet avser beslut om attestförteckningar för koncernstaben gällande 
år 2014. 

Beslutsunderlag 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-01-21, § 7 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-20, med bilagor: 

• Attestförteckning drift- och investeringskonton 
• Attestföreteckning balanskonton lön och pension 
• Attestförteckning balanskonton exklusive lön och pension 

 
– – – – 
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KS-2014-00034 
 

§ 48 Ombud för kommunstyrelsen enligt rätte-
gångsbalken vid mål om betalningsföre-
läggande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för 2014-02-10 till 2014-12-31 förordna ekonomiassistenterna 

Britt-Inger Wallin, Cecilia Tunell och Bernadette Charasse, var 
för sig, att i samtliga mål om betalningsföreläggande vara om-
bud för Sundsvalls kommun inom kommunstyrelsens förvalt-
ningsområde med behörighet som anges i 12 kap. 14 § rätte-
gångsbalken, varvid utdrag av detta protokoll ska tjäna som 
fullmakt, samt 

  
att förordnandet omfattar rätt för ombudet att på kommunstyrelsens 

vägnar uppbära, ta emot och kvittera kommunstyrelsen till-
kommande handlingar samt att i övrigt vid alla tillfällen bevaka 
kommunens rätt inom kommunstyrelsens förvaltningsområde. 

Bakgrund 
Enligt rättegångsbalkens regler får parts talan föras genom ombud. 
Kommunens ombud behöver kunna visa en fullmakt för att styrka 
behörigheten att företräda kommunen vid domstolar och liknande 
inrättningar. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 8 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-09 
 
– – – – 
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KS-2014-00025 
 

§ 49 Yttrande över laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, beslut i kommunstyrelsen 
2013-12-02, § 343 ”Begäran om tillstyrkan 
från Sundsvalls kommun avseende 
lokalisering av vindkraft, Kråktorpet” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att efter korrigeringar noterade vid dagens sammanträde avge 

yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand i mål nr 4196-13 
enligt koncernstabens förslag 2014-01-24. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i december 2013 tillstyrkt etablering av en vind-
kraftsanläggning vid Kråktorpet. Det beslutet har blivit överklagat. 
Förvaltningsrätten kommer pröva kommunstyrelsens beslut i ett mål 
om så kallad laglighetsprövning. Kommunstyrelsen ska nu lämna ett 
yttrande till förvaltningsrätten där vi ger kommunens syn på över-
klagandena. 

Överläggning och beslutsgång 
Erland Solander (M) påpekar att det står fel personnamn angivet under 
avsnittet Klagandenas grunder för talan första punkten, Westman är 
inte en av de klagande. 
 
Linnéa Kjellman (C) påpekar att fel datum är angivet i bilaga 2. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
koncernstabens förslag till beslut med Erland Solanders (M) och Linnéa 
Kjellmans (C) ändringar enligt ovan. Det blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-24 
• Förslag till yttrande - Förvaltningsrätten i Härnösand, 2014-01-24, 

med bilagor: 
• Bilaga 1 – 9 §, Övrig verksamhet och 10 §, Delegering från 

kommunfullmäktige 
• Bilaga 2  – Koncernstabens skrivelse, 2013-10-28 med utdrag 

ur: Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun och karta 
över anläggningsområdet 

• Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2013-12-23 
• Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand, 2013-12-19 
 
– – – – 
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KS-2014-00111 
 

§ 50 Yttrande över laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, beslut i kommunstyrelsen 
2014-01-13, § 7 ”Stämningsansökan för 
expropriation av fastigheterna Korsta 7:40, 
7:41, 7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57 
och 7:63” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som yttrande till förvaltningsrätten över vad Britt-Marie 

Bengtsson m.fl. anfört i sina överklaganden, avge av koncern-
staben 2014-02-07 upprättat förslag till yttrande. 

Bakgrund 
Britt-Marie Bengtsson m.fl var för sig överklagar kommunstyrelsens 
beslut den KS 2014-01-13 § 7 och yrkar att förvaltningsrätten upphäver 
det överklagade beslutet. 
 
Kommunen invänder mot detta överklagande och yrkar i första hand 
att domstolen ska avvisa överklagandet med hänvisning till kommunal-
lagen 10 kap 2 § 2p, som innebär att beslut av rent förberedande eller 
rent verkställande art inte kan prövas enligt 10 kap KL. 
 
I andra hand bestrider kommunen de klagandes yrkanden och hem-
ställer att förvaltningsrätten ska lämna deras yrkande utan bifall. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-02-07, utskick via e-post 
• Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand,  

2014-02-07 (utskick via e-post), med bilagor: 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 321 
• Regeringsbeslut S2012/2123/PBB 
• Länsstyrelsen Västernorrland yttrande, dnr 404-3097-12 
• Mark- och miljööverdomstolen, mål nr P 10929-13 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 318 

• Överklagande del 1 från Förvaltningsrätten i Härnösand 
(inkommen hos dem 2014-01-27, målnr 284-14) 

• Överklagande del 2 från Förvaltningsrätten i Härnösand 
(inkommen hos dem 2014-01-28, målnr 284-14) 

 
– – – – 
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KS-2012-00769 
 

§ 51 Motion (S) om kommunen som icke-
valsalternativ 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
Vid sitt sammanträde 2012-10-15 mottog kommunfullmäktige en 
motion från Socialdemokraterna, som vill att kommunens regler för 
valfrihet inom hemtjänsten ändras så att de Sundsvallsbor som inte 
aktivt väljer utförare av hemtjänst automatiskt får kommunen som 
utförare. Socialnämnden behandlade ärendet och föreslog sedan att 
motionen skulle avslås. Koncernstaben gjorde samma bedömning och 
föreslog kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 
Motionen återremitterades efter beslut i kommunstyrelsen, 2013-09-16, 
§ 258, för fortsatt beredning. Ärendet har nu utretts ytterligare, och 
koncernstaben gör samma bedömning som tidigare, det vill säga att 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 

Överläggning och beslutsgång 
Lena Österlund (S) yrkar bifall till motionen och avslag till koncern-
stabens förslag. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till finans- och näringslivsutskottets förslag till beslut och dels Lena 
Österlunds (S) och Kim G Ottossons (V) förslag om bifall till 
motionen. Han ställer proposition på förslagen och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag till 
beslut. 
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Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 9 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-01-13 
• Förfrågningsunderlag gällande upphandling av hemtjänst enligt Lag 

om valfrihetssystem, version 4 maj 2012 
• Socialnämndens protokoll, 2013-12-18, § 202 
• Socialtjänstens skrivelse, 2013-11-14 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-09-16, § 258 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-01 
• Socialnämndens protokoll, 2013-04-17, § 54 
• Socialtjänsten skrivelse, 2012-12-07 
• Motion (S) om kommunen som icke-valsalternativ, inkommen 

2012-10-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00923 
 

§ 52 Motion (S) om införandet av "Grön rutt" i 
Sundsvall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har, 2012-12-11, § 89, 
beslutat att återremitterat motionen (S) om införande av ”Grön rutt” i 
Sundsvall, till stadsbyggnadsnämnden för fortsatt beredning. Koncern-
staben har nu inhämtat yttrandet från nämnden, och föreslår i linje med 
tidigare förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. 

Överläggning och beslutsgång 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Falk (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att mer utförligt 
studera exempel på framgångsrikt införande av ”Grön rutt”, där 
relevanta exempel kan vara Östersund och Piteå. 
 
Leif Nilsson (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Stefan Falks 
(FP) förslag om återremiss.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 7 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-10 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-12-11, § 89 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-11-14 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 171 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-10-20 
• Motion (S) om införandet av ”Grön rutt” i Sundsvall, 2011-10-31 
 
– – – – 
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KS-2013-00720 
 

§ 53 Motion (V) för en mer trafiksäker miljö 

Beslut 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet yrkar i en motion daterad den 30 september 2013 att 
kommunfullmäktige beslutar att göra korsningen Skolhusallén-Södra 
Järnvägsgatan mer trafiksäker. Motionen remitterades till stadsbygg-
nadsnämnden den 1 oktober 2013. Den 20 november 2013 beslutade 
Stadsbyggnadsnämnden i sitt remissvar att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att notera att stadsbyggnadskontoret påbörjat arbetet för en mer 
trafiksäker miljö korsningen Skolhusallén-Järnvägsgatan, och att där-
med anse motionen besvarad. 

Överläggning och beslutsgång 
Kim G Ottosson (V) och João Pinheiro (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till plan- och utvecklingsutskottets förslag till beslut och dels Kim G 
Ottossons (V) och João Pinheiros (S) förslag om bifall till motionen. 
Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt utskottets förslag till beslut. 

Reservation 
Peder Björk (S), João Pinheiro (S), Lena Österlund (S), Leif Nilsson 
(S), Åsa Ulander (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-01-28, § 8 
• Koncernstabens skrivelse, 2013-12-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-11-20, § 172 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2013-10-29 
• Motion (V) för en mer trafiksäker miljö, 2013-09-30 
 
– – – – 
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§ 54 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 inne-
bär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegerings-
besluten. 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 28 januari 2014, §§ 1, 3 

och 6-7 
o Plan- och utvecklingsutskottet den 28 januari 2014, §§ 1-3 och 

9 
o Infrastruktur- och serviceutskottet den 21 januari 2014, §§ 1-2, 

5-6 och 8 
 

• Beslut 2013-12-31 om yttrande angående antagande av hemvärns-
män 2013 (KS-2014-00027) 
 

• Delegationsbeslut 1 angående ändring och komplettering av 
attestanter för 2014, daterad 2014-01-21 (KS-2014-00014) 
 

• Delegationsbeslut 2 angående ändring och komplettering av 
attestanter för 2014, daterad 2014-01-21 (KS-2014-00014) 
 

• Delegationsbeslut 3 angående ändring och komplettering av 
attestanter för 2014, daterad 2014-01-21 (KS-2014-00014) 
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• Service och tekniks beslut, daterad 2014-01-28 – Attestförteckning 

avseende drift- och investeringskonton; inköpare, attestanter och 
sakgranskare (KS-2014-00014) 

 
– – – – 
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KS-2014-00009 
 

§ 55 För kännedom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
 
• Kommunrevisionens skrivelser: 

o 2013-12-13 om ”Lekmannarevision i Sundsvall Logistikpark 
AB” (KS-2014-00091) 

o 2014-01-17 om ”Lekmannarevision i Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB” (KS-2014-00092) 

o 2014-01-17 om ”Lekmannarevision i MittSverige Vatten AB och 
Sundsvall Vatten AB” (KS-2014-00093) 

 
• Kommunförbundet Västernorrlands protokoll den 13 december 

2013, §§ 83-97 
 
• Länsstyrelsen Västernorrlands inspektionsprotokoll, daterad 20 

januari 2014, om ”Inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt i 
Sundsvall den 13 januari 2014” (KS-2014-00074) 

 
• Yttrande den 30 januari 2014 till Härnösands kommuns samhälls-

förvaltning om Samrådsremiss Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge, tematiskt tillägg till Härnösands kommuns översiktsplan  
(KS-2014-00099) 

 
• Byte av ledamot och ersättare i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 

Naturskyddsfond (KS-2014-00114) 
 
• Styrelseprotokoll: 

o Mitthem AB, 2013-11-15, §§ 56-66 
o MittSverige Vatten AB, 2014-01-09, §§ 1-9 (extra bolagsstämma 

+ antagen bolagsordning) 
o Stadsbacken AB, 2013-10-23, §§ 115-133 
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• Sveriges kommuner och landsting 

För aktuella cirkulär, se Sveriges kommuner och landstings 
hemsida: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm 

 
– – – – 
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