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Tid Kl. 14.00 – 15.00 
Plats Distanssammanträde via Skype 
  Ledamöter Närvarande 1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Bodil Hansson (S), ordförande X   
Niklas Säwén (S),v ordförande X   
Erfan Kakahani (V) X   
Lisa Tynnemark (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) - Mikael Westin (S) §§ 163-200 
Hans Forsberg (C) X   
Sanna Jonsson (C) X   
Leif Nilsson (S) X   
Alicja Kapica (M) X   
Viktoria Jansson (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Bertil Kjellberg (M) - Ina Lindström Skandevall (L) §§ 163-200 
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Börje Mattsson (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹   
Mikael Westin (S) X  §§ 163-200 
Jeanette Hedlund (S) -   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan Lahti (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Isabell Mixter (V) X   
Niklas Evaldsson (V) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X  §§ 163-200 
Tom Emanuelz (M) -   
Catrin Eliasson (L) X   
Ronja Strid (KD) X   
Kevin Sahlin (SD) X   
Tomasz Baron (SD) -   
    
 

Övriga närvarande    

Jonas Walker kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Jimmy Andersson kommunjurist  
   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Patrik Jansson kommunsekreterare  
Caroline Grafström kommunsekreterare  

 
 
 
 
Protokollet omfattar §§ 163-200. 
 
Det noteras till protokollet att § 164 ” Yttrande – sammanvägd 
ståndpunkt korridorval Ostkustbanan etapp Tjärnvik-
Njurundabommen” justeras omedelbart och anslås separat. 
 
 
 
 
 
Justeras 2021-09-16 
 
 
 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Stefan Falk 
Justerare 

 
 
Patrik Jansson 
Sekreterare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare väljs Stefan Falk med Ina Lindström Skandevall som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 163 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2021-00005) 
 

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 Jonas Walker 
om följande punkter: 
 

• Information rörande etablering av batterifabrik 
 

• Samarbetet mellan kommunerna som ingår i 
Sundsvallsregionen 
 

• Sundsvallsregionens fördelar som bland annat bra 
planområden, produktion av grön el och stabila elnät, närhet 
till flygplats och universitet samt möjlighet till bra 
logistiklösningar 
 

• Lägesstatus för Covid 19 om Sundsvalls kommuns återgång 
från distansarbete. Öppningsarbetet med förberedelse, 
genomförande och uppföljning planeras väl så återgången kan 
ske på ett säkert sätt. 

 
_ _ _ _ 
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§ 165 Svar på Konkurrensverkets beslut om 
åläggande att tillhandahålla uppgifter (Dnr 
795/2019) 
(KS-2021-00549-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta bifogat yttrande, daterat 16 augusti 2021, 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att skicka in aktuellt yttrande. 
 

Ärendet 
Ärendet avser ett åläggande från konkurrensverket att komma in med 
svar på ett antal frågor med anledning av kommunens delägarskap i 
Norrsken AB, 555576-3066.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00549-7 
• Yttrande, daterat 2021-08-16 

 
_ _ _ _ 
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§ 166 Val av ersättare för ägarombud i ägarrådet 
för Inera AB 
(KS-2021-00799-2)_ 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Ronja Strid (KD) till ersättare för ägarombud i ägarrådet för 
Inera AB. 
 

Ärendet 
Ärendet avser val av ersättare för ägarombudet i ägarrådet för Inera 
AB. Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR 
Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera 
välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital 
infrastruktur och arkitektur. Ägarrådet fastställer ägardirektiv, 
styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att Ronja Strid (KD) utses till 
ersättare för ägarombud i ägarrådet för Inera AB. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
att utse Ronja Strid (KD) till ersättare för ägarombud i ägarrådet för 
Inera AB. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-09-03 
 
_ _ _ _ 
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§ 167 Överföring av exploateringsverksamheten 
på Norra kajen - upphävande av tidigare beslut 
(KS-2020-00441-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige 2019-02-25 §25 
(KS-2019-00244) ”Norra kajen-området – överföring av ansvaret för 
exploatering”. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 att avveckla Norra 
Kajen-bolagen och överföra fastigheterna till kommunen. Detta 
ärende beskriver de ekonomiska konsekvenserna av en sådan 
överföring. Bedömningen från kommunstyrelsekontorets sida är att 
det inte är ekonomiskt försvarbart att föra över fastigheterna till 
kommunen i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00441-3 
• Norra Kajen PM från EY - ekonomisk utredning - 2020-02-19 
 
_ _ _ _ 
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§ 168 Regler för hantering av kort som 
betalningsmedel 
(KS-2021-00568-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att av upphäva regler för betalningsmedel beslutade 2004-09-15 (Dnr 
428/04), 
 
att anta nya regler för kort som betalningsmedel i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets förslag (KS 20202-00568-1), samt 
 
att uppdra till ekonomidirektören att besluta kring eventuella 
framtida förändringar av reglerna. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram nya regler för kort som 
betalningsmedel som ska ersätta de gamla reglerna daterade 2004-09-
15. Styrdokumentet har framförallt förändrats med tanke på den 
tekniska utvecklingen de förändrade möjligheterna att använda kort 
som betalningsmedel. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 62 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00568-1 
• Regler för hantering av kort som betalningsmedel - Nytt förslag 

2021 ver 1.2 
 
_ _ _ _ 
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§ 169 Bokslut år 2020 för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser 
(KS-2021-00478-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga bokslut år 2020 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser 
till handlingarna. 
 

Ärendet 
Bokslut år 2020 för Sundsvalls kommuns donationsstiftelser utgörs 
av bifogad sammanställning. Stiftelserna förvaltas som anknuten 
förvaltning. 
 
Sammanställningen består av: 

• Årsredovisning år 2020 för stiftelserna gemensamt 
• Sammanställning över stiftelsernas egna kapital med 

angivande av respektive stiftelses ändamål 
 
Separata årsredovisningar har upprättats för respektive stiftelse. 
 
De särskilda årsredovisningarna som upprättats för respektive 
stiftelse utgör underlag för revision. I de fall stiftelsernas tillgångar 
överstiger 1,5 mnkr översändes årsredovisningen för granskning till 
länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00478-1 
• Sammanställning år 2020 Sundsvalls kommuns stiftelser 

 
_ _ _ _ 
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§ 170 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2021, andra revideringen 
(KS-2021-00653-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den nu gällande fullmakten KS-2021-00325, 
 
att för år 2021 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring 
(kommunstyrelsekontoret, ekonomi), Hanna Nordling, Pia Westin, 
Eva Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Linda Westin, 
Liselotte Blom, Ulrika Andersson (servicecenter), Camilla Westlund, 
Monica Engvall Persson, Jessica Henriksson, Helena Westland, 
Simon Rydham och Elisabeth Kindahl för kommunens bankkonton 
samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 212000-
2411 och för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för 
Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med undantag av 
klientmedelskontona: 

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

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
att för år 2021 bemyndiga Ing-Mari Engström, Synnöve Sundqvist, 
Monika Högberg, Sara Talling, Sofie Forsström-Tillberg och Carina 
Näslund att två i förening verkställa utbetalningar för löner och 
arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds. 
 
att för år 2021 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Jenny 
Forssén, Jennie Lindqvist, Lena Larsson (arbete och försörjning, 
ekonomiskt bistånd), Lina Nordin, Elin Svelander, Anna Pashneva, 
Erika Hansen, My Oderstad, Malin Wretman, Helena Räihä, Ulrika 
Rudberg, Gunilla Bergqvist, Kerstin Eriksson, Karoline Garcia, 
Milica Gardasevic, Jennie Hägglund, Jessica Strand, Jonna 
Sundborg, Sara Östling, Christine Westling, Erik Sundberg samt 
Anna Eklund Lidin att två i förening verkställa utbetalningar i 
bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar 
inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen. 
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Ärendet 
I fullmakten är Milica Gardasevic, Jennie Hägglund, Jessica Strand, 
Jonna Sundborg, Sara Östling samt Christine Westling som arbetar 
på ekonomiskt bistånd, mottagning av barn, unga och familj inom 
Individ och arbetsmarknadsförvaltningen tillagda i fullmakten. De 
behöver lägga till fler namn för att kunna utfärda kontantkort två i 
förening på socialjourverksamhet under helgtid.  
 
I fullmakten är Anna Ericsson borttagen och ersatt med Christine 
Westling. I de fall det finns personer med samma namn i kommunen 
har organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00653-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 171 Ringar på vattnet, avrapportering avslutat 
projekt 
(KS-2020-00606-13) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att projektet Ringar på vattnet har avslutats, 
 
att lägga projektets slutrapport till handlingarna. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller en slutredovisning av projektet Ringar på vattnet som 
Sundsvalls kommun och Timrå kommun gemensamt drivit. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00606-13 
• Slutrapport RPV 2021-06-18 inkl bilaga 

 
_ _ _ _ 
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§ 172 Regler för investeringsprocessen i 
Sundsvalls kommun 
(KS-2021-00221-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa regler för Investeringsprocessen i Sundsvalls kommun 
enligt förslag daterat 2021-06-23. 
 
att ”Regler för investeringsprocessen” ändras enligt följande (se 
kursiveringarna nedan): 

 
Sid. 5 (mellan punkterna prognos och slutredovisning i matrisen 
läggs en ytterligare rubrik till): 
Negativa avvikelser 
Vid negativ avvikelse på mer än 10 % ska den ansvarige 
instansen/nämnden informeras för att ta ställning till vilka 
åtgärder som behöver vidtas. 
 
Sid 10 (stycke 3): 
Under genomförandefasen lämnas prognoser av Drakfastigheter i 
delårsrapporter och årsredovisning. Vid SEFU:s sammanträden 
lämnar Drakfastigheter också muntlig information om pågående 
investeringar. Vid negativ avvikelse på mer än 10% ska SEFU 
informeras för att ta ställning till vilka åtgärder som behöver 
vidtas. 
 
sid 12 (stycke 7): 
Under genomförandefasen lämnas prognoser av förvaltningen i 
delårsrapporter och årsredovisning. Vid nämndens sammanträden 
lämnar förvaltningen också muntlig information om pågående 
investeringar. Vid negativ avvikelse på mer än 10 % ska den 
ansvarige instansen/nämnden informeras för att ta ställning till 
vilka åtgärder som behöver vidtas. 

 

Ärendet 
Ärendet handlar om att fastställa ett regelverk för hur 
investeringsprocessen ska fungera i Sundsvalls kommun. 
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Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
med följande tilläggsatt-sats med ändringar i ”Regler för 
investeringsprocessen” (se kursiveringarna nedan): 

 
Sid. 5 (mellan punkterna prognos och slutredovisning i matrisen 
läggs en ytterligare rubrik till): 
Negativa avvikelser 
Vid negativ avvikelse på mer än 10 % ska den ansvarige 
instansen/nämnden informeras för att ta ställning till vilka 
åtgärder som behöver vidtas. 
 
Sid 10 (stycke 3): 
Under genomförandefasen lämnas prognoser av Drakfastigheter i 
delårsrapporter och årsredovisning. Vid SEFU:s sammanträden 
lämnar Drakfastigheter också muntlig information om pågående 
investeringar. Vid negativ avvikelse på mer än 10% ska SEFU 
informeras för att ta ställning till vilka åtgärder som behöver 
vidtas. 
 
sid 12 (stycke 7): 
Under genomförandefasen lämnas prognoser av förvaltningen i 
delårsrapporter och årsredovisning. Vid nämndens sammanträden 
lämnar förvaltningen också muntlig information om pågående 
investeringar. Vid negativ avvikelse på mer än 10 % ska den 
ansvarige instansen/nämnden informeras för att ta ställning till 
vilka åtgärder som behöver vidtas. 

 
Ordföranden instämmer i Alicja Kapicas (M) förslag. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) förslag och protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Alicja Kapicas (M) med fleras förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner hon att Alicja Kapicas (M) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill se tydligare 
riktlinjer vid hantering av negativa avvikelser i utförandet av 
Sundsvall kommuns investeringar. Sundsvalls kommun har erfarit 
större avvikelser i tidigare projekt, vilket resulterat i en avsevärt 
högre slutkostnad än prognostiserat. När ett projekt har negativa 
avvikelser som upptäcks under genomförandefasen bör alltid 
ansvarig nämnd eller utskott informeras och på samma sammanträde 
få en åtgärdsplan presenterat för sig. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00221-1 
• Regler för investeringsprocessen, styrdok, 2021-06-23 
• Regler för investeringsprocessen, styrdok, bil, 2021-06-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 173 Parkeringsköp Avtal med KSME Invest AB 
(KS-2020-01005-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för kommunens räkning ingå avtal med KSME Invest AB om 
övertagande av byggherreansvar för 20 bilparkeringsplatser för ett 
nytt flerbostadshus på fastigheten Laxen 1, Norra kajen. 
 

Ärendet 
KSME Invest AB har vänt sig till Sundsvalls kommun (kommunen) 
med en förfrågan om de kan ingå avtal om parkeringsköp för 20 
bilparkeringsplatser för ett nytt flerbostadshus på fastigheten Laxen 
1, Norra kajen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 67 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - KS-2020-01005-1 
• Avtal om hyra av parkeringsplatser kv Laxen 1, Norra kajen 
• Avtal om övertagande av byggherreansvar enligt plan- och 

bygglagen, kv Laxen 1, Norra kajen 
• Avtal om hyra av parkeringsplatser 
• Avtal om övertagande av byggherreansvar enligt plan- och 

bygglagen 
• Karta Laxen 1 

 
_ _ _ _ 
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§ 174 Sundsvalls väg framåt – intensifiering av 
markförvärv 
(KS-2021-00509-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget ett belopp 
uppgående till 5 mnkr kronor i Mål- och resursplan 2021 och 10 
mnkr i Mål- och resursplan 2022 för förvärv av fastigheter i syfte att 
ha mark i beredskap för framtida exploateringsprojekt, 
 
att hänskjuta till det politiska arbetet med investeringsbudget i Mål 
och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026, att inarbeta ett 
belopp för förvärv av fastigheter i syfte att ha mark i beredskap för 
framtida exploateringsprojekt,  
 
att den utökade investeringsbudgeten finansieras genom att uppta 
nya lån med motsvarande belopp, 
 
att stadsbyggnadsnämnden under 2021 får ianspråkta del av sitt 
ackumulerade överskott med 750 tkr för tillkommande kostnader för 
att arbeta med markförvärv, 
 
att stadsbyggnadsnämnden i mål och resursplan 2022 får ianspråkta 
del av sitt ackumulerade överskott med 1,25 mnkr för tillkommande 
kostnader för att arbeta med markförvärv, 
 
att den tillkommande kostnaden för 2022 finansieras i samband med 
beslut om ianspråktagande av ackumulerat överskott, 
  
att hänskjuta till det politiska arbetet med Mål och resursplan 2023-
2024 med plan för 2025-2026 att ta ställning till en utökad budgetram 
för stadsbyggnadsnämnden i syfte att arbeta med förvärv av 
fastigheter och planering för att ha mark i beredskap för framtida 
verksamhetsetableringar och bostadsbyggande, samt 
 
att beloppsgränsen för stadsbyggnadsnämndens beslutanderätt i 
frågor om köp och försäljning av fastigheter enligt § 4 punkt 1 i 
”Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i 
Sundsvalls kommun” fastställt av kommunfullmäktige 2019-11-25, 
ändras från 40 till 80 prisbasbelopp. 
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Ärendet 
I arbetet med kommunens nya huvudprioritering ”5000 nya jobb till 
år 2030” har tillgången till verksamhetsmark identifierats som en av 
nyckelfrågorna. Detta eftersom tillgången till verksamhetsmark är en 
viktig förutsättning för att skapa möjligheter för företagsetableringar. 
Ärendet består därför av ställningstagande kring att tillföra 
stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för fastighetsförvärv ett 
årligt belopp i syfte att öka den s.k. markreserven för framtida 
exploateringsprojekt med tyngdpunkt på verksamhetsmark, men även 
för bostadsändamål. I syfte att skapa möjligheter för att arbeta med 
ökade fastighetsförvärv och för att effektivisera processen kring 
fastighetsförvärv, består ärendet även av förslag på utökning av 
stadsbyggnadsnämndens personalbudget samt förslag på uppdrag att 
se över reglementen och delegationsordningar. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 68  
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00509-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 175 Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
(KS-2020-01169-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2021-01-14, dnr KS-2020-
01169-1. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att revidera 
arbetsordningen för kommunfullmäktige. Revideringen har främst 
syftat till att reglera frågan om deltagande på distans. När 
arbetsordningen varit uppe för revidering har även språkliga 
anpassningar gjorts samt att arbetsordningen har anpassats efter att en 
ny kommunallag (2017:727) har tillkommit. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-08-31 § 74 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01169-2 
• Reviderad version av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
_ _ _ _ 
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§ 176 Ansökan om internlån Inspelningsutrustning 
Kommunfullmäktigesalen Servicecenter 
Administration 
(KS-2021-00608-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån om 900 tkr för inköp av 
inspelningsutrustning till kommunfullmäktigesalen. 
 

Ärendet 
Ärendet avser ett internlån till kommunstyrelsens servicecenter för 
inköp av videoinspelningsutrustning och konferensutrustning till 
kommunfullmäktigesalen. Inköpet kommer att ersätta befintlig 
föråldrad utrustning. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 70 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00608-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 177 Ansökan om utökad budgetram för 
driftbidrag till trygghetsboende 
(KS-2020-01282-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja stadsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag i Mål- och 
resursplan 2021 på 400 000 kronor för att finansiera driftbidrag till 
Mitthem AB för trygghetsboende i kvarteret Framåt, 
 
att finansiering sker genom att ianspråkta 400 000 kronor från 
kommunfullmäktiges anslag i Mål- och resursplan 2021, 
 
att i kompletteringsbudget 2022 tillföra stadsbyggnadsnämndens 
budgetram 400 000 kronor för driftbidrag  till Mitthem AB för 
trygghetsboende i kvarteret Framåt, 
 
att hänskjuta frågan om anslag för 2023 och framåt till arbetet med 
Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026 samt 
 
att frågan om lägsta ålder i trygghetsboende ska ingå i en gemensam 
beskrivning av boendeformen trygghetsboende och en plan för 
framtida trygghetsboenden i Sundsvall. 
 

Ärendet 
Mitthem AB har ansökt om förnyat driftbidrag för kv. Framåt.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 71 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01282-7 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 35 
• Kv. Framåt ansökan om fortsatt utbetalning driftbidrag 

trygghetsboende 
 
_ _ _ _ 
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§ 178 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2020 Norra kajens bolag 
(KS-2021-00052-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärdering av kommunens samlade system för intern 
kontroll 2020 för Norra Kajen Exploatering AB med dotterbolag, 
samt 
 
att beslutet och självdeklarationen överlämnas till kommunens 
revisorer. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att notera självdeklarationen. 
 

Ärendet 
Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag , har överlämnat 
självdeklaration beträffande internkontroll för 2020. 
Självdeklarationen visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att 
säkerställa den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00052-2 
• Internkontroll 2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 179 Finansiering till förstudie- och 
utredningsinsatser inom kommande 
Exploateringsprojekt 
(KS-2021-00575-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillföra 24 500 000 kr till stadsbyggnadsnämnden i 
exploateringsmedel i mål och resursplan 2021, i syfte att utföra 
utredningsinsatser för namngivna projekt i ärende KS-2021-00575, 
samt 
 
att frågan om tillkommande anslag utöver de som föreslås i detta 
ärende (KS 2021- 00575), ska hanteras i arbetet med Mål- och 
resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden är i behov av att genomföra förstudie- och 
utredningsinsatser för ett antal påbörjade och kommande 
exploateringsprojekt. För att kunna genomföra planeringsarbete inom 
ett antal projekt och objekt, i syfte att kunna ha möjlighet att uppnå 
5000 nya arbetstillfällen till 2030. Stadsbyggnadsnämnden föreslår 
därför att nämnden tillförs 24 500 000 kronor i exploateringsmedel 
för att utreda föreslagna projekt.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 71 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00575-2 
• Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-19 § 85 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse – 2021-04-28 
• Finansiering tidiga skeden exploateringsprojekt 
• Karta projekt tidiga skeden 
 
_ _ _ _ 
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§ 180 Höjning av taxa för timkostnaden för 
tolktjänster 
(KS-2019-00523-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja kostnaden för 30 minuters tolkningstjänst med 90,50 kronor 
när det gäller godkända tolkar och en höjning med 94,00 kronor för 
auktoriserade tolkar att gälla från 1 oktober 2021, samt 
 
att delegera till individ- och arbetsmarknadsnämnden att för varje 
kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna 
timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, 
såvitt inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Dåvarande nämnden för Arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration har beslutat föreslå kommunfullmäktige att höja timtaxan 
för tolktjänster. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 74 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00523-2 
• Protokoll NAVI 2019-05-22 § 43¨ 
 
_ _ _ _ 
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§ 181 Revidering av aktieägaravtal och 
bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB 
(KS-2021-00400-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till reviderat aktieägaravtal mellan Sundsvalls 
kommun och Region Västernorrland (KS-2021-00400),  
 
att anta förslag till reviderad bolagsordning för Scenkonst 
Västernorrland Aktiebolag (KS-2021-00400), samt 
 
att ovanstående att-satser gäller under förutsättning att 
regionfullmäktige i Region Västernorrland fattar beslut med 
motsvarande innebörd. 
 

Ärendet 
Region Västernorrland, Nämnden för hållbar utveckling, har 
överlämnat förslag till revidering av aktieägaravtal och 
bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 75 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00400-3 
• Protokoll Nämnden för hållbar utveckling 2021-03-31 §25 
• Förslag, Aktieägaravtal Scenkonst Västernorrland AB, ändringar 
• Förslag, Bolagsordning Scenkonst Västernorrland AB, ändringar 
• Aktieägaravtal Scenkonst Västernorrland AB daterat 2016-10-13 
• Bolagsordning Scenkonst Västernorrland AB daterad 2016-10-13 
 
_ _ _ _ 
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§ 182 Alnö-Bölen 1:187 Försäljning av fastigheten 
(KS-2021-00574-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat köpeavtal mellan Sundsvalls kommun och 
Fastighetsbolaget Alnö-Bölen 1:187 AB, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna 
köpebrev med kvittens efter att köpeskillingen till fullo erlagts. 
 

Ärendet 
Kommunen äger fastigheten Alnö-Bölen 1:187 på Alnön som 
omfattas av en detaljplan från 1991. Inom fastigheten finns 
byggrätter för fem små flerbostadshus i två våningar. 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer fastigheten. 
Köpeavtal har upprättats med Fastighetsbolaget Alnö-Bölen 1:187 
AB. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 76 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00574-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-19 § 84 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-04-22 
• Köpeavtal Alnö Bölen 1 187 
• Beteshagen_tomter 

 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-09-13 30 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 183 Granlo 3:351 Försäljning av fastigheten 
(KS-2021-00661-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överlåta fastigheten Sundsvall Granlo 3:351 genom försäljning till 
Granloholm hus 1 AB (556931-9600), 
 
att överlåtelsen ska göras i huvudsak i enlighet med bifogat avtal, 
bilaga 1, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal avseende 
försäljning av fastigheten Sundsvall Granlo 3:351 till Granloholm 
hus 1 AB (556931-9600) för 2 230 000 kronor. Fastigheten är 
belägen i Granloholms centrum. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 77 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00661-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16 §111 
• KÖPEAVTAL_Granlo_3_351 
• Karta orientering av Granlo 3-351 
• Värdeutlåtande Granlo 3_351 
 
_ _ _ _ 
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§ 184 Linjearbetaren 1 Försäljning av fastigheten 
(KS-2021-00660-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till avtal, överenskommelse om 
fastighetsreglering, beträffande fastigheterna Linjearbetaren 1 och 3 
mellan Sundsvalls kommun och Mitthem AB, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal genom 
fastighetsreglering avseende fastigheten Linjearbetaren 1 med 
Mitthem AB. Inom fastigheten som ligger invid Bågevägen i 
Bosvedjan finns två byggrätter för punkthus. Köpeskillingen uppgår 
till 4 800 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 78 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00660-2 
• Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-16 §112 
• Linjearbetaren 1 Avtal undertecknat av en part Mitthem AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 185 Slutredovisning av projektet ITID inom 
ramen för sociala investeringar 
(KS-2021-00627-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projektet ”ITID – Tidiga insatser i 
förskolan”, samt 
 
att rekommendera barn- och utbildningsnämnden samt individ- och 
arbetsmarknadsnämnden att implementera projektet ITID i sin 
verksamhet. 
 

Ärendet 
Detta är en slutredovisning av projektet ”ITID – Tidiga insatser i 
förskolan”, vilket är ett projekt som bedrivits inom ramen för 
Sundsvalls kommuns sociala investeringsfond.  

Överläggning 
Det noteras till protokollet att en korrigering ska göras i tabellen 5.4 
”Utfall kostnader” med anledning av att tabellen innehåller ett 
felskrivet belopp. 
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Viktoria Jansson (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i 
Stefan Falks (L) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Stefan Falk (L) med fleras förslag samt korrigering. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner hon att Stefan Falk (L) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-09-13 33 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Viktoria Jansson (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Eftersom de båda aktuella nämnderna för närvarande har stora 
underskott så vill vi därför peka på risken att nämnderna endera inte 
har resurser för implementering alternativt att andra verksamheter 
förlorar resurser. Därför avser vi fortsätta diskussionen i aktuella 
facknämnder för att ta ställning till huruvida om projekten ska 
implementeras eller ej. Inför beslut i kommunstyrelsen anser vi att de 
berörda förvaltningarna bör uttala sig kring projekten som underlag 
inför beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-08-24 § 37 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00627-1 
• Bilaga 1 Projektslutrapport ITID - Tidiga insatser i förskolan 
• Bilaga 2 Utvärdering Netigate - projektet ITID  

 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-09-13 34 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 186 Slutredovisning av projektet FÖS inom 
ramen för sociala investeringar 
(KS-2021-00628-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projektet ”FÖS – Föräldrastöd för 
ökad skolnärvaro”, samt 
 
att rekommendera barn- och utbildningsnämnden och individ- och 
arbetsmarknadsnämnden att skapa ett arbetssätt i linje med det 
arbetssätt som FÖS prövat i syfte att minska antalet ”hemmasittande” 
elever. 
 

Ärendet 
Detta är en slutredovisning av projektet ”FÖS – Föräldrastöd för 
ökad skolnärvaro”, vilket är ett projekt som bedrivits inom ramen för 
Sundsvalls kommuns sociala investeringsfond. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Viktoria Jansson (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i 
Stefan Falks (L) förslag samt protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Stefan Falk (L) med fleras förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner hon att Stefan Falk (L) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Viktoria Jansson (M) och Liza-Marian Norlin (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Eftersom de båda aktuella nämnderna för närvarande har stora 
underskott så vill vi därför peka på risken att nämnderna endera inte 
har resurser för implementering alternativt att andra verksamheter 
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förlorar resurser. Därför avser vi fortsätta diskussionen i aktuella 
facknämnder för att ta ställning till huruvida om projekten ska 
implementeras eller ej. Inför beslut i kommunstyrelsen anser vi att de 
berörda förvaltningarna bör uttala sig kring projekten som underlag 
inför beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-08-24 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00628-1 
• Bilaga 1 Projektslutrapport – FÖS - Föräldrastöd för ökad 

skolnärvaro 
 

_ _ _ _ 
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§ 187 Riktlinje för distansarbete 
(KS-2021-00554-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag på riktlinje för 
distansarbete, 
 
att uppdra till HR-direktör att följa upp och revidera riktlinjen för 
distansarbete under 2022, 
 
att riktlinjens sista stycke i avsnitt 4.5 byts ut till följande text:  
 

Sundsvalls kommun anser att närvarande ledarskap är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande verksamhet och god 
arbetsmiljö. För att en chef ska beviljas distansarbete behöver 
särskilda överväganden göras, särskilt i de verksamheter där 
medarbetarna inte har möjlighet att arbeta på distans. Chefens 
chef är ansvarig för att göra dessa överväganden. 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har samverkat fram en riktlinje för 
distansarbete. Sundsvalls kommun ställer sig positiv till 
distansarbete. Riktlinje är kommunens arbetsgivarpolitiska 
ställningstagande kring distansarbete och beskriver under vilka 
förutsättningar regelmässigt distansarbete kan erbjudas. Kommunens 
riktlinjer utifrån pandemin av covid-19 är överordnade riktlinjen för 
distansarbete. Återgång till arbete på huvudarbetsplatsen efter 
pandemin hanteras inte av denna riktlinje. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
med en justering under avsnitt 4.5 där sista stycket byts ut till 
följande text:  
 

Sundsvalls kommun anser att närvarande ledarskap är en viktig 
förutsättning för en väl fungerande verksamhet och god 
arbetsmiljö. För att en chef ska beviljas distansarbete behöver 
särskilda överväganden göras, särskilt i de verksamheter där 
medarbetarna inte har möjlighet att arbeta på distans. Chefens 
chef är ansvarig för att göra dessa överväganden. 
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Alicja Kapica (M) instämmer med Niklas Säwéns (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Personalutskottets protokoll 2021-06-22 § 21 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00554-1 
• Riktlinje - distansarbete 
• Protokollsutdrag Cesam 2021-06-14 punkt 5 
 
_ _ _ _ 
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§ 188 Lönekartläggning 2020 
(KS-2020-01093-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att kostnaderna för genomförande av handlingsplan för 
jämställda löner finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
centrala anslag för personalkostnadsökningar. 
 

Ärendet 
Enligt Diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra årliga 
lönekartläggningar. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.  

Beslutsunderlag 
• Personalutskottets protokoll 2021-06-22 § 22 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2020-01093-1 
• Lönekartläggning rapport 2020 
• Protokollsutdrag CESAM extra 2021-05-24 lönekartläggning 

 
_ _ _ _ 
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§ 189 Riktlinje, övergripande process övertalighet 
och arbetsbrist 
(KS-2021-00560-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa riktlinje för övergripande process övertalighet och 
arbetsbrist enligt kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2021-00560-
1). 
 

Ärendet 
Idag saknas en kommunövergripande riktlinje för hantering av 
övertalighet och arbetsbrist och denna process hanteras också delvis 
olika inom kommunens förvaltningar. Riktlinjen tydliggör 
kommunens övergripande process vid övertalighet och arbetsbrist i 
syfte att skapa en likvärdighet inom alla kommunens förvaltningar. 
Riktlinjen är ett stöd för chefer och HR-funktion. 

Beslutsunderlag 
• Personalutskottets protokoll 2021-06-22 § 23 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse KS-2021-00560-1  
• Riktlinje övergripande process för övertalighet arbetsbrist 
• Protokollsutdrag Cesam 2021-05-03 - Riktlinje övertalighet och 

arbetsbrist 
• Bilaga 1 till Cesams protokoll 2021-05-03 punkt 5.3 
• Bilaga 2 till Cesams protokoll 2021-05-03 punkt 5.3 
• Protokollsutdrag Cesam Extra 2021-05-24  - Riktlinje 

övertalighet och arbetsbrist 
 

_ _ _ _ 
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§ 190 Ordförandeförslag - fördjupad analys av 
antal medarbetare per chef 
(KS-2021-00636) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad 
analys av antal medarbetare per chef och hur chefers förutsättningar 
skiljer sig åt mellan kommunens olika förvaltningar, 
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda huruvida ett 
riktmärke för hur många medarbetare varje chef i Sundsvalls 
kommun bör ha ansvar för ska införas, 
 
att uppdraget återrapporteras till personalutskottet senast i februari 
2022. 
 

Ärendet 
Ordförande Niklas Säwén har genom ett ordförandeförslag föreslagit 
att kommunstyrelsekontoret ska arbeta fram en fördjupad analys över 
antalet medarbetare per chef inom Sundsvalls kommuns förvaltningar 
och hur förutsättningarna att utföra chefsuppdraget skiljer sig åt. 
Analysen ska innefatta chefskap för både tillsvidareanställd personal 
och vikarier. 

Beslutsunderlag 
• Personalutskottets protokoll 2021-06-22 § 24 
• Ordförandeförslag – fördjupad analys av antal medarbetare per 

chef 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-09-13 41 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 191 Fördjupad ekonomisk kalkyl - intäkter 
kompletteringstrafik Sundsvalls kommun Ökade 
intäkter kollektivtrafik enligt MRP 2021-2022 
(KS-2020-00721-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ärendet. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2020 (§197) att uppdra 
till kommunstyrelsekontoret att presentera en fördjupad ekonomisk 
kalkyl av den föreslagna förändringen att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndighetens kort inte ska få användas som 
färdmedelsbevis i taxi som nyttjas för allmän kollektivtrafik, samt att 
sammanställa en förteckning över vilka linjer som förändringen 
föreslås gälla för. 
 
Som ett led i att utifrån gällande MRP öka intäkterna i kollektiv-
trafiken med fem miljoner per år har kommunstyrelsekontoret i 
tidigare ärende föreslagit att det inte längre ska gå att resa gratis i 
kompletteringstrafik i kommunen om man har ett busskort, skolkort 
undantagna. Beslutet formulerades som att Din Turs 
färdmedelsbevis, frånsett skolkort inte längre skulle gälla som 
färdmedelsbevis i kompletteringstrafiken. Med detta avses att endast 
skolkort kan uppvisas visuellt och ge rätt till resande utan betalning. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar avslag till ärendet. 
 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Börje Mattsson (SD) 
instämmer i Hans Forsbergs (C) avslagsyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att avslå ärendet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-06-22 § 62 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00721-6 
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• Beskrivning kompltrafik200709 ej enstaka turer busslinjer 
• Bilaga alla anropsstyrd trafik värmlandsrapport 200319 
 
_ _ _ _ 
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§ 192 Motion (KD) angående Synpunkt Sundsvall 
(KS-2020-00268-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) föreslår att en e-tjänst ska inrättas för att 
underlätta för företagare att ställa frågor till tjänstepersoner i 
kommunen. Utveckling av kommunens service och stöd till 
företagare pågår. Bland annat skapas en digital företagarportal, med 
planerad lansering hösten 2021.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att motionen ska anses vara 
besvarad. 
 
Ordföranden instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att motionen ska anses vara besvarad. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 79 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00268-3 
• Motion (KD) angående synpunkt Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 193 Motion (M) studentbostäder åt studerande 
på yrkeshögskolor - återremitterat ärende 
(KS-2018-00464-10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt 
 
att ge Mitthem AB i uppdrag att i dialog med övriga fastighetsägare 
utreda möjligheterna till utvidgad bostadsgaranti för fler 
studentgrupper. 
 

Ärendet 
Alicja Kapica (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige, i 
vilken hon framför att Sundsvalls kommun borde erbjuda 
studentbostäder till yrkeshögskolestudenter. Kapica menar i sin 
motion att yrkeshögskoleutbildningarna har en matchning mot lokala 
bristyrken och att utbildningarna därför har en tydlig samhällsnytta. 
Och att kommunen därför borde behandla studenter vid 
yrkeshögskolor på samma sätt som studenter vid Mittuniversitetet i 
erbjudandet av studentbostäder.   
 
Motionärens förslag lyder: 
att Mitthem skall tillhandahålla studentbostäder åt studerande på 
yrkeshögskolor till samma villkor som till universitetsstudenter. 
 
Efter att kommunstyrelsekontoret föreslog ett svar på motionen, 
återremitterade kommunstyrelsen ärendet till förvaltningen. Det här 
ärendet är ett förslag till svar på motionen med utgångspunkt i 
motiveringen till återremissen. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-08-24 § 41 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2018-00464-10  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 §207 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2019-06-20 
• Protokoll Mitthem AB 2018-10-18--19 § 49 
• Motion (M) studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor 
_ _ _ _ 
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§ 194 Motion (KD) angående bakrundskontroll av 
personal inom vård och omsorg 
(KS-2019-00325-10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad, samt 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
huruvida nuvarande tillämpning avseende registerutdrag är i linje 
med gällande regelverk framförallt avseende personal i  
verksamheten som arbetar i stödfunktions som t.ex. städ, kök, 
transport, reparationer mm, samt  att se över om det i övrigt finns 
befattningar  inom kommunen t.ex. inom vård och omsorg där det 
utöver gällande  regelverk skulle vara befogat  med registerutdrag. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
besluta att Sundsvalls kommun vid nyanställning inom vård och 
omsorg efterfrågar utdrag ur belastningsregistret och gör en 
bedömning av lämpligheten. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till personalutskottets förslag 
med ändring av den andra att-satsen som ges följande lydelse: 
 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en uppföljning 
av huruvida nuvarande tillämpning avseende registerutdrag är i 
linje med gällande regelverk framförallt avseende personal i  
verksamheten som arbetar i stödfunktions som t.ex. städ, kök, 
transport, reparationer mm, samt  att se över om det i övrigt 
finns befattningar  inom kommunen t.ex. inom vård och omsorg 
där det utöver gällande  regelverk skulle vara befogat  med 
registerutdrag. 

 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till Liza-Maria Norlins (KD) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Personalutskottets protokoll 2021-06-22 § 25 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00325-10 -  
• Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 2019-09-11 §60 
• Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård 

och omsorg 
 

_ _ _ _ 
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§ 195 Motion (SD) Utdrag ur belastningsregistret 
vid tim- och vikariatsanställning inom vård och 
omsorg 
(KS-2021-00346-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion sammanfattningsvis att 
kommunfullmäktige ska besluta att vård- och omsorgsförvaltningen 
ska ha som krav att medarbetare som ska arbeta tim- eller kortare 
vikariatsanställning ska visa utdrag från belastningsregistret.  

Överläggning 
Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels avslag till motionen. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Personalutskottets protokoll 2021-06-22 § 26 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00346-3  
• Motion (SD) Utdrag ur belastningsregistret vid tim- och 

vikariatsanställning inom vård och omsorg 
_ _ _ _ 
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§ 196 Motion (L) om att bygga 
demensboende/äldreboende enligt dansk modell 
(demensby) 
(KS-2019-00516-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Catrin Eliasson (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige, 
i vilken hon framför att Sundsvalls kommun behöver utveckla 
boendeformer för framförallt äldre med demens. Motionärens förslag 
lyder: att ett demensboende liknande Svendborgs utanför Odense i 
Danmark ingår i det kommande arbetet med planeringen av 
byggandet av nya äldreboenden i Sundsvalls kommun. Det här 
ärendet är ett förslag till svar på motionen. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer med Alicja Kapicas (M) yrkande 
och protokollsanteckning. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar avslag till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels att 
anse motionen vara besvarad, dels bifall till motionen och dels avslag 
till motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) och Liza-
Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och 
Viktoria Jansson (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Jag anser i likhet med Liberalerna att motionens intentioner om 
marknivå och tillgång till avgränsad utomhusyta skall beaktas vid 
byggande av framtida äldreboenden och framförallt demensboenden. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-06-22 § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00516-5 
• Socialnämndens protokoll 2019-09-26 § 136 
• Socialtjänstens skrivelse 2019-08-27 
• Motion (L) om att bygga demensboende_äldreboende enligt 

dansk modell (demensby) 
 
_ _ _ _ 
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§ 197 Motion (KD) Angående att ange köttets 
ursprung på kommunens menyer 
(KS-2019-01015-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att köttråvarornas ursprungsland ska framgå på menyerna i 
kommunens verksamheter. Ärendet är ett förslag till beslut på 
motionen.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
  
Hans Forsberg (C) yrkar på att motionen ska anses besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels att motionen ska vara besvarad. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
motionen anses besvarad. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-06-22 § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01015-3 
• Motion (KD) angående att ange köttets ursprung på kommunens 

menyer 
 

_ _ _ _ 
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§ 198 Motion (M) om en ny modell för kommunens 
lokalförsörjning 
(KS-2020-01044-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 

Ärendet 
Ärendet avser svar på en motion från Moderaterna om en ny modell 
för kommunens lokalförsörjning. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar avslag till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels avslag till motionen. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-06-22 § 66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01044-3 
• Motion (M) om en ny modell för kommunens lokalförsörjning 
_ _ _ _ 
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§ 199 Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 
 

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

• Personalutskottet den 22 juni 2021: 
 § 20 Fördelning av KOM-KR medel 2021-2023 

(kompetens och omställningsavtal) 
 

• Service- och förvaltningsutskottet den 22 juni 2021: 
 § 60 Inhyrning av lokaler för vård och 

omsorgsförvaltningens verksamheter, Härsta 9:5 
 § 61 Lanternans förskola, arbetsmiljö, 

ventilationsåtgärder samt mindre anpassningar - medel 
ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 63 Sundsvalls kommuns allmänna kollektivtrafik 
med taxi 

 
• Service- och förvaltningsutskottet den 31 augusti 2021: 

 § 69 Drakfastigheters slutredovisning av byggprojekt 
2021-01 
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 § 70  11100 Hedbergska skolan, ombyggnad för 
kultuverksamhet - medel ur investeringsmedel för 
förvaltningsfastigheter 

 § 71 11104 Kulturskolan, ombyggnad 
personalutrymmen, ventilation och RWC - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 72 Flytt av gruppboendet på Växthusstigen 3 till 
Almedalen fd äldreboende, verksamhetsanpassningar - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 73 Samhällsbetalda resor och smittspridning Covid-
19 – Upphävande av beslut gällande begränsning av 
antal resenärer 

 
• Plan- och utvecklingsutskottet den 24 augusti 2021: 

 § 39 Granskningsyttrande Vägplan för E4 
Kongberget-Gnarp, Nordanstigs kommun 

 
• Finans- och näringslivsutskottet den 31 augusti 2021: 

 § 60 Ekonomisk månadsrapport augusti 2021 
 

• Finans- och näringslivsutskottet den 31 augusti 2021: 
 § 60 Ekonomisk månadsrapport augusti 2021 

 
Delgivningskvitton 

• KS-2021-00690 Miljökontorets rapport i samband med 
provtagning av livsmedel på Hagaskolan MK-2021-2017 

• KS-2021-00721 Hercules 2 Uppsägning av 
lokalhyreskontrakt för villkorsändring 

• KS-2021-00731 Beslut om vissa avgifter för registrering och 
tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden för år 2020 

 
Yttranden 

• KS-2021-00548 Remiss av promemorian Skärpta straff för 
knivbrott 

• KS-2021-00579 Yttrande och sammanvägd bedömning 
förslag till nya trafikföreskrifter väg E14 i Västernorrland 
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• KS-2021-00585 Granskning gällande detaljplan för Borgaren 
5 kontors- och bostadshus 

• KS-2021-00593 Samråd gällande detaljplan för del av 
Sjukhuset 1 och Granlo 3:187 mfl utförande av luftledning 
och ändrad streckning, Granloholm 

• KS-2021-00658 Samråd gällande detaljplan bostäder i Västra 
Granloholm del av Äkrom 5:3 

• KS-2021-00662 Granskning gällande detaljplan för förtätning 
i Sundsbruk Västland 26:39 

• KS-2021-00622 Remissvar angående förslag till principer för 
att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 

 
Övriga delegationsbeslut 

• KS-2021-00438 Antagande av BAL 20, Kommunal och AKV 
• KS-2021-00439 Antagande av BUI 20, Kommunal 
• KS-2021-00503 Antagande av BEA 20, OFRs 

förbundsområde Läkare 
• KS-2021-00595 Antagande av BEA 20, Lärarförbundets och 

Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
• KS-2021-00629 Utdelning av avkastning ur 

kommunstyrelsens donationsstiftelser för meningsfull 
sommarverksamhet för behövande barn o ungdomar samt för 
allmännyttiga ändamål 2021 

• KS-2021-00659 Avsteg från handlingsplanens villkor och 
kriterier för bredbandsutbyggnad 

• KS-2021-00440 Antagande av HÖK 21, Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 
Personalärenden  

• KS-2021-00012-10 Anmälan av delegationsbeslut 
personalärenden 

(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på kommunstyrelse-
kontoret.) 
 

Nr i pärm Datum för beslut Beslut  Beslut fattat av Punkt i 
delegations-
ordning 

1 2021-06-28 Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m.2021-08-12 

HR-direktör Punkt 18.1 

2 2021-06-28 Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m.2021-09-01 

HR-direktör Punkt 18.1 

3 2021-06-28 Minskad arbetstid för äldre 
anställda Förlängning 
fr.o.m.2021-09-01 

HR-direktör Punkt 18.1 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-09-13 55 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

4 2021-07-01 Minskad arbetstid för äldre 
anställda Förlängning  
fr.o.m.2021-05-01 

HR-direktör Punkt 18.1 

5 2021-08-16 Avtal om pensionslösning 
enligt KAP-KL  
fr.o.m.2021-09-01 

HR-direktör Punkt 18.1 

6 2021-08-26 Minskad arbetstid för äldre 
anställda Förlängning  
fr.o.m.2021-12-01 

HR-direktör Punkt 18.1 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 200 För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

• Styrelseprotokoll:  
 Protokoll Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län 2021-06-21 
 Protokoll MittSverige Vatten & Avfall AB 2021-

05-27 
 Protokoll REKO 2021-05-28 
 Samordningsförbundet i Sundsvall 2021-06-18 
 Protokoll Sundsvall Vatten AB 2021-05-27 
 Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 

2021-05-21, inkl bilagor 
 Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 

2021-05-21 Årsstämma 
 Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 

2021-06-29 inkl bilagor 
 
_ _ _ _ 
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