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Protokollet omfattar §§ 98-130 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Viktoria Jansson 
Justerare 

 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 

 
 
 

 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare av dagens protokoll väljs Viktoria Jansson med Liza-
Maria Norlin som ersättare. 
 
 
_ _ _ _  
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§ 98 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2022-00005) 
 

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: 
 

• Omvärldsläget – nationell- och lokal lägesbild 
 

• Sundsvall, Sveriges digitaliseringskommun 2022  
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 99 Årsredovisning 2021 för Svenska Kommun 
Försäkrings AB 
(KS-2022-00040-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunens ombud på bolagsstämman i Svenska Kommun 
Försäkrings AB följer revisorns förslag och 
 
-fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
-disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt 
-beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, samt 
 
att överlämna ärendet för kännedom till kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Svenska Kommun Försäkrings AB har överlämnat årsredovisning för 
2021 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har lämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00040-1  
• Årsredovisning 2021 Svenska kommun Försäkrings AB inkl. 

revisionsberättelse och granskningsrapport 
 

 _ _ _ _ 
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§ 100  Årsredovisning 2021 för Norra Kajen 
Exploatering AB 
(KS-2022-00051-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 
AB följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen 

- behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning för 2021 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse KS-2022-00051-1 
• Årsredovisning 2021 Norra Kajen Exploatering AB inkl.  

revisionsberättelse och granskningsrapport 
 

_ _ _ _ 
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§ 101  Årsredovisning 2021 för Norra Kajen 
Utveckling AB 
(KS-2022-00049-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelse 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat 
årsredovisning för 2021 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00049-1  
• Årsredovisning 2021 Norra Kajen Utveckling AB inkl. 

revisionsberättelse och granskningsrapport 
 

_ _ _ _ 
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§ 102  Årsredovisning 2021 för Norra Kajen 
Holding AB 
(KS-2022-00048-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

Ärendet 
Syftet är att kommunfullmäktige inför bolagsstämman ska få ta del 
av årsredovisningen och revisorernas bedömning och med ledning av 
dessa kunna ge direktiv till stämmoombudet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00048-1 
• Årsredovisning 2021 Norra Kajen Holding AB inkl. 

revisionsberättelse och granskningsrapport 
 

_ _ _ _ 
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§ 103  Årsredovisning 2021 för Norra Kajen kvarter 
3 AB 
(KS-2022-00047-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2021 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00047-1 
• Årsredovisning 2021 Norra Kajen kv3 AB inkl. 

revisionsberättelse och granskningsrapport 
 

_ _ _ _ 
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§ 104  Årsredovisning 2021 för Norra Kajen kvarter 
8 AB 
(KS-2022-00046-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 8 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen, 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 8 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2021 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00046-1  
• Årsredovisning 2021 Norra Kajen Kv 8 AB inkl. 

revisionsberättelse och granskningsrapport 
 

_ _ _ _ 
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§ 105  Årsredovisning 2021 för Norra Kajen kvarter 
11 AB 
(KS-2022-00050-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 11 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 11 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2021 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00050-1  
• Årsredovisning 2021 Norra Kajen Kv 11 AB inkl. 

revisionsberättelse och granskningsrapport 
 

_ _ _ _ 
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§ 106  Årsredovisning 2021 för Norra Kajen kvarter 
13 AB 
(KS-2022-00449-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 13 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen, 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 13 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2021 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00449-2 
• Årsredovisning 2021 Norra Kajen Kv 13 AB inkl. 

revisionsberättelse och granskningsrapport 
 

_ _ _ _ 
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§ 107  Årsredovisning 2021 för Scenkonst i 
Västernorrland AB 
(KS-2022-00043-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud på bolagsstämman i Scenkonst 
Västernorrland AB följer revisorns förslag och 
 

- disponerar vinsten i enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 
samt 

 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.  
 

Ärendet 
Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 
2021 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har lämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har lämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00043-2  
• Årsredovisning 2021 Scenkonst Västernorrland AB inkl. 

revisionsrapport och granskningsrapport  
 
 

_ _ _ _ 
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§ 108 Årsredovisning 2021 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 
(KS-2022-00044-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet i 
Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, 
 
att godkänna årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall, samt 
 
att uppmana Samordningsförbundet att anpassa verksamheten så att 
det egna kapitalet vid slutet av 2022 ligger i nivå med Nationella 
rådets rekommendationer. 
 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2021. Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse.  

Jäv 
Ej tjänstgörande ersättare Jonas Väst (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00044-2 
• Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet i Sundsvall inkl. 

bilagor 
• Revisionsberättelse och granskningsrapport för 

Samordningsförbundet Sundsvall 2021 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 109 Årsredovisning 2021 för 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 
(KS-2022-00038-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt de enskilda 
ledamöterna i densamma, för verksamhetsåret 2021, enligt 
revisorernas förslag i revisionsberättelsen. 
 

Ärendet 
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat 
årsredovisning och revisorerna har överlämnat revisionsberättelse för 
2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00038-3 
• Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 
• Revisionsberättelse 2021 Kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 
• Bilaga 1 Revisionsrapport delårsrapporter KTM 2021  
• Bilaga 2 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021  
• Bilaga 3 Revisionsrapport - Årsredovisning 2021-12-31 
• Bilaga 4 Revisionsberättelse 2021 Norrtåg AB 
• Bilaga 5 Granskningsrapport 2021 för Norrtåg AB 
• Bilaga 8 Revisionsberättelse 2021 - Västernorrlands Läns Trafik 

AB 
• Bilaga 9 Granskningsrapport 2021 - Västernorrlands Läns Trafik 

AB 
 

_ _ _ _ 
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§ 110  Plan för att öka elevers måluppfyllelse 
(KS-2022-00295-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse barn- och utbildningsnämndens uppdrag att ta fram en plan 
för att öka elevernas måluppfyllelse vara redovisat, 
 
att avsätta 850 000 kr för att möjliggöra en tidsbegränsad 
resursförstärkning inom ramen för befintlig HR-organisation med 
uppdrag att stödja barn- och utbildningsförvaltningen i anslutning till 
genomförandet av Plan för att öka elevers måluppfyllelse, 
 
att tillskjuta till kommunstyrelsekontoret driftmedel för 
resursförstärkning av HR-organisation för att stödja barn- och 
utbildningsförvaltningen om 850 000 kronor i mål och resursplan för 
2022, 
 
att frågan om finansiering av driftmedel för resursförstärkning av 
HR-organisation för att stödja barn- och utbildningsförvaltningen 
hänskjuts till kompletteringsbudget för 2022, 
 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att införa 
elevprognoser i syfte att snabbare kunna vidta rätt stödinsatser vid 
negativ resultatutveckling, 
 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för 
att utveckla elevhälsan med särskilt fokus på ökad likvärdighet och 
på att nå elever med problematisk skolfrånvaro i ett tidigare skede, 
samt 
 
att lämna över rapporten till de politiska partierna inför MRP-arbetet 
2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en plan för att öka elevernas 
måluppfyllelse samt att redovisa uppdraget i kommunstyrelsen. Nu 
föreliggande ärende avser denna plan. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-04-26 §25 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00295-2 
• Handlingsplan förbättrade elevresultat  
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-28 § 29 

 
_ _ _ _ 
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§ 111 Behov av utökad driftram för 
stadsbyggnadsnämnden 
(KS-2021-01144-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå stadsbyggnadsnämndens begäran om utökad budgetram 
2022 för dagvattenavgift allmän platsmark, höjda elnätsavgifter, 
ökade administrativa kostnader för fordon mm, 
 
att bevilja stadsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag i mål och 
resursplan 2022 på 3 150 000 kronor för drift av väg 562 
Skönsbergsrondellen-Resecentrum, samt 
 
att frågan om finansiering hänskjuts till kompletteringsbudget 2022. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om behov av att tillskjuta driftmedel till 
stadsbyggnadsnämnden på grund av utökade driftkostnader. 

Deltagande i beslut 
Kevin Sahlin (SD) meddelar att Sverigedemokraterna återkommer i 
ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därmed 
inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-04-26 §24 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse- KS-2021-01144-2 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-12-15 § 210 

 
_ _ _ _ 
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§ 112 Kompletteringsbudget 2022 
(KS-2022-00385-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2022 enligt föreliggande förslag 
daterat 2022-04-05, samt 
 
att finansiering med totalt 5 000 000 kronor sker genom 
ianspråktagande av medel från kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov i Mål och resursplan 2022. 
 

Ärendet 
Kompletteringsbudget 2022 behandlar tidigare fattade beslut av 
kommunfullmäktige och nämnder om nya eller förändrade anslag. 
Dessa finansieras genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov på 5 miljoner kronor. Tre ärenden är 
föremål för kompletteringsbudget, totalt uppgår förslaget av nya 
tillkommande driftsanslag 2022 till 5 miljoner kronor. 

Deltagande i beslut 
Kevin Sahlin (SD) meddelar att Sverigedemokraterna återkommer i 
ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därmed 
inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-04-26 §26 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00385-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 113  Beslut om Klimat- och energiplan samt 
uppdatering av Miljöstrategiskt program 
(KS-2021-01156-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna reviderat Miljöstrategiskt program 2020-2030, KS-
2021-01156, 
 
att i och med godkännandet av Miljöstrategiskt program 2020-2030, 
upphäva kommunfullmäktiges beslut 1997-12-15 § 534 (208/97 449 
och 634/97 449) om Agenda 21 för Sundsvall, 
 
att anta Klimat- och energiplan ”Mot ett klimatneutralt Sundsvall 
2030” med följande ändringar: 
 

– att stryka ”ur energisynpunkt” i punkten ”Kommunkoncernen 
ska där så är möjligt och effektivt ur energisynpunkt installera 
solceller vid ny-, om- och tillbyggnader” på sidan 11.  
 
– att under prioriterade fokusområden ”kolsänkor” på sidan 17 
stryka meningen ”kommunkoncernen ska verka för att 
skogsägarna i kommunen prioriterar åtgärder som maximerar 
skogens kapacitet som kolsänka”  
 
– att i bilaga 1, reseriktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern, 
ändra formuleringen ”Privat bil ska inte användas i tjänsten” till 
”Privat bil får endast användas om de särskilt avtalats”, 

 
att i och med antagandet av Klimat- och energiplanen upphäva däri 
inarbetade styrdokument: 

• Resepolicy, KF beslut 2009-03-30 § 541 (306/08 003), 
• Regler för fossilbränslefria kommunala transporter, KF beslut 

2017-12-18 § 241 (KS-2017-00752), 
• Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns 

energieffektivisering och koldioxidreducering med mål 2014 
& 2020, KF beslut 2012-02-13 § 21 (KS-2011-00589), 

 
att kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 §106 (KS-2019-00358) 
om att ta fram målsättningar och åtgärder för minskad 
klimatpåverkan i och med detta är genomfört, 
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att beslutet i kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott 
2021-10- 26 § 80 om att se över styrdokumentet ”Regler för 
fossilbränslefria kommunala transporter” utifrån att Sundsvall ska 
vara en klimatneutral kommun härmed ska anses vara uppfyllt, samt 
att kommande handlingsplan för elektrifiering av 
kommunkoncernens transporter istället kopplas till Klimat- och 
energiplanen, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för samordning, styrning 
och uppföljning av Sundsvalls kommunkoncerns arbete med minskad 
klimatpåverkan i enlighet med Klimat- och energiplanen, 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram fördjupningar kring 
energifrågor för etableringar samt anpassning av elnätet för större in- 
eller utmatningar och produktion av energi, i syfte att arbetas in i 
kommunens Klimat- och energiplan, 
 
att hänskjuta till det politiska arbetet med Mål- och resursplan 2023-
2024 med plan för 2025-2026, att inarbeta drifts- och 
investeringsmedel i syfte att finansiera åtgärder inom ramen för 
Klimat- och energiplanen, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram scenarier fram till 2030 
för den långsiktiga påverkan på Sundsvalls kommunkoncern av 
klimatförändringar och arbetet med minskad klimatpåverkan, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
uppdaterade ägardirektiv för de kommunala bolagen där bolagens 
ansvar för uppfyllandet av kommunfullmäktiges beslutade 
styrdokument inom klimat- och miljöfrågor tydliggörs. 
 
att i samband med revideringen av klimat- och energiplanen särskilt 
beakta förutsättningar för insamling av textilier samt digitaliseringens 
roll i klimatomställningen. 
 

Ärendet 
Ett förslag till Klimat- och energiplan, med syfte att konkretisera och 
samla arbetet för att uppnå Sundsvalls kommuns mål om 
klimatneutralitet 2030 har tagits fram. Ett förslag till uppdatering av 
Miljöstrategiskt program har tagits fram som en följd av 
framtagandet av Klimat- och energiplanen. Förslaget innebär att flera 
mindre styrdokument arbetas in i Klimat- och energiplanen. 
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Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
med följande justeringar i klimat- och energiplanen: 
 

– att stryka ”ur energisynpunkt” i punkten ”Kommunkoncernen 
ska där så är möjligt och effektivt ur energisynpunkt installera 
solceller vid ny-, om- och tillbyggnader” på sidan 11 
 
– att under prioriterade fokusområden ”kolsänkor” på sidan 17 
stryka meningen ”kommunkoncernen ska verka för att 
skogsägarna i kommunen prioriterar åtgärder som maximerar 
skogens kapacitet som kolsänka”  
 
– att i bilaga 1, reseriktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern, 
ändra formuleringen ”Privat bil ska inte användas i tjänsten” 
till ”Privat bil får endast användas om de särskilt avtalats”  

 
Vidare yrkar han bifall till följande tilläggsattsats: 
 

Att i samband med revideringen av klimat- och energiplanen 
särskilt beakta förutsättningar för insamling av textilier samt 
digitaliseringens roll i klimatomställningen 

 
Slutligen önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Kevin Sahlin (SD) yrkar på återremiss i första hand och avslag på 
ärendet i andra hand om återremissen faller. Vidare önskar han få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Niklas Säwéns (S) yrkande. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) instämmer i Niklas Säwéns 
(S) yrkande och protokollsanteckning samt i Liza-Maria Norlins 
(KD) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. Vidare ställer hon Niklas Säwéns (S) förslag mot 
Kevin Sahlins (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Niklas Säwéns (S) förslag. 
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Ordföranden godkänner att Niklas Säwéns (S), Kevin Sahlins (SD), 
Liza-Maria Norlins (KD), Stefan Falk (L) och Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckningar får lämnas. 

Reservation 
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Niklas Säwén (S), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) lämnar 
följande protokollsanteckning: 
 
För att möjliggöra klimatsmarta jobb i Sundsvallsregionen ska 
kommunen kontinuerligt se över hur man kan bidra till utvecklingen. 
Ett exempel på det är att kommunen bör se över hur man som 
organisation kan bidra till insamling av textilier. 
 
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
I planen står det bland annat att "Kommunkoncernen ska planera för 
lämpliga områden för vindkraftsetableringar och solcellsparker." Då 
vi sverigedemokraterna är principiellt emot ytterligare nyetablering 
av vindkraft, som både förstör miljön och de lokala ekosystemen, 
inom Sundsvalls kommun kan vi inte ställa oss bakom ärendet. Att 
Sundsvalls kommun ska vara klimatneutralt till 2030 är ett 
orealistiskt och ett ohållbart mål, vi ser hellre att vi stärker de 
uppdrag kommunen erhåller enligt lag än dessa fördyrningar som i 
realitet inte påverkar det globala klimatet i någon märkbar effekt. 
 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Digitalisering drivs av den tekniska utvecklingen och påverkar 
samhällsutvecklingen på flera områden. Data, ny teknik och 
verksamhetsutveckling har stor potential att bidra till den gröna 
omställningen. Samtidigt kräver det datadrivna samhället mycket 
energi och den nya tekniken är beroende av efterfrågade 
naturresurser därför behöver perspektivet klimatpåverkan finnas med 
i omställningsarbetet. Kristdemokraterna, Moderaterna och 
Liberalerna anser att Klimat- och energiplanen i samband med 
kommande revidering kompletteras med hur digitaliseringen bidrar i 
den gröna omställningen. ” 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2022-04-26 

§20 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-01156-3  
• Miljöstrategiskt program, uppdaterad version 1.1 
• Samrådsredogörelse Klimat- och energiplan 
• Förslag - Klimat och energiplan 

 
_ _ _ _ 
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§ 114  Kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapporten "Granskning av 
ärendeprocess, Sundsvalls kommun" 
(KS-2022-00234-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse (KS-2022-00234-
2) som sitt eget yttrande, samt  
 
att översända svaret till kommunrevisionen.  
 

Ärendet 
Ärendet är kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen på 
rapporten ”Granskning av ärendeprocess, Sundsvalls kommun”.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2022-04-26 

§21 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00234-2  
• Granskningsrapport ärendeprocessen 

 
_ _ _ _ 
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§ 115 Uppföljande revisorsgranskning av tidigare 
genomförda granskningar 2018 
(KS-2020-00431-27) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar till revisorerna överlämna kommunstyrelsekontorets 
tjänsteskrivelse 2022-04-04 (KS-2020-00431). 
 

Ärendet 
Ärendet avser svar på revisorernas rapport ”Uppföljande 
revisorsgranskning av tidigare genomförda granskningar 2018”. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-04-26 §28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00431-27 
• Uppföljande granskning av året 2018 

 
_ _ _ _ 
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§ 116  Svar på revisionsrapport, Översiktlig 
granskning av delårsrapport 2021-08-31 
(KS-2021-00938-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till revisorerna överlämna kommunstyrelsekontorets 
tjänsteskrivelse, KS-2021-00938, som svar på revisionsrapport 
Översiktlig granskning av delårsrapport 2021-08-31. 
 

Ärendet 
Ärendet avser kommunstyrelsekontorets svar på revisorernas rapport 
”Översiktlig granskning av delårsrapport 2021-08-31”.per 2021-08-
31.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-04-26 §27 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00938-3  
 
_ _ _ _ 
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§ 117  BERGSÅKER 20:1, Spelevinkens förskola, 
uppdrag om försäljning av fastighet 
(KS-2022-00242-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra Bergsåker 20:1 med 
tillhörande byggnader, Spelevinkens förskola, till högsta 
försäljningspris, 
 
att tf. fastighetschef Magnus Karlsson ges rätt att underteckna 
erforderliga köpehandlingar som krävs för att slutföra 
fastighetsförsäljningen. 
 

Ärendet 
Fastigheten Bergsåker 20:1, Spelevinkens förskola hyrs idag ut till ett 
privatägt företag som bedriver förskoleverksamhet. Ärendet utgörs av 
beslut om att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten 
Bergsåker 20:1, Spelevinkens förskola.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2022-04-26 

§25 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00242  

 
 

_ _ _ _ 
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§ 118 Indal, nybyggnad idrottshall - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
(KS-2022-00357-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja 27 000 000 kr ur 2022 års investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter för nybyggnad av fullstor idrottshall i Indal, 
 
att bevilja kommunstyrelsen, Drakfastigheter, en utökad 
investeringsbudget upp till 13 000 000 kr för förvaltningsfastigheter 
för nybyggnad av fullstor idrottshall i Indal, 
 
att finansiera den utökade investeringsbudgeten genom upptagande 
av nya lån,  
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till Magnus Karlsson vid 
kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter. 
 

Ärendet 
Ärendet utgörs av beslut om investeringsmedel ur 2022 års 
investeringsbudget samt utökad investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter, i syfte att genomföra nybyggnad av fullstor 
idrottshall i Indal. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) 
yrkar avslag på ärendet. 
 
Kevin Sahlin (SD) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar han få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning från 
majoriteten. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag och dels Kevin Sahlins 
(SD) med fleras förslag om avslag på ärendet. Hon ställer dessa mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt service- och 
förvaltningsutskottets förslag. 
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Vidare godkänner ordföranden att majoritetens och Kevin Sahlins 
(SD) protokollsanteckningar får lämnas. 

Reservation 
Kevin Sahlin (SD), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil 
Kjellberg (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ordföranden lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Den 24 november 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden 
samt kultur och fritidsnämnden om att ge respektive förvaltning i 
uppdrag att via Drakfastigheter gå vidare och upphandla två nya 
idrottshallar, en i Åkersvik och en i Indal, som båda uppfyller 
verksamheternas behov.  
 
När ärendet nu kommer tillbaka, fyra månader senare, presenteras 
en kraftig kostnadsökning och den främsta anledningen uppges vara 
trähusstrategin. Trähusstrategin var inte okänd för fyra månader 
sedan.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet avser att gå 
vidare med att upphandla båda idrottshallarna och verksamheternas 
behov ska prioriteras. Däremot är vi beredd att prioritera ner andra 
kostnadsdrivande poster som finns med i kalkylen. 
 
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
I samband med antagandet av trähusstrategin varnade vi om att det 
skulle leda till ökade kostnader för nybyggnation, renovation och 
driftkostnader. I dagens ärende så är detta bevisligen det som har 
skett. Sverigedemokraterna vill gärna se nya idrottshallar i dessa 
områden, men vi hade hellre sett att man hade byggt i det material 
som är rätt ändamålsenligt och som är mest kostnadseffektivt. Vi kan 
inte ställa oss bakom ärendet i dess nuvarande form utifrån vårt 
ställningstagande beträffande att bygga med trä i huvudfokus. När 
bygger kostnadseffektivt som huvudfokus så kan fler idrottshallar 
byggas till en mindre peng, någonting som vi anser bör vara 
vägledande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2022-04-26 

§28 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00357-1 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 §270 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse - Nya fullstora 

idrottshallar i Sundsvalls kommun 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-11-24 §102 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Underlag - presentation avseende Idrottshallar Indal och Åkersvik 

(KFN-2021-00679-1) 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-03-23 

§31 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-21 §188 
_ _ _ _ 
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§ 119 Åkersvik, nybyggnad idrottshall - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
(KS-2022-00358-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja 54 000 000 kr ur 2022 års investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter för nybyggnad av fullstor idrottshall vid 
Åkersviks skola, 
 
att bevilja kommunstyrelsen, Drakfastigheter, en utökad 
investeringsbudget upp till 22 000 000 kr för förvaltningsfastigheter 
för nybyggnad av fullstor idrottshall vid Åkersviks skola, 
 
att finansiera den utökade investeringsbudgeten, 22 000 000 kr 
genom upptagande av nya lån, 
 
att attesträtt för de beviljade medlen ges till tf. fastighetschef Magnus 
Karlsson vid Kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter. 
 

Ärendet 
Ärendet utgörs av beslut om investeringsmedel ur 2022 års 
investeringsbudget samt utökad investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter, i syfte att genomföra nybyggnad av fullstor 
idrottshall vid Åkersviks skola. 

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar han få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag till beslut. Vidare önskar hon få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) instämmer i Viktoria 
Janssons (M) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Ordföranden yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning från 
majoriteten.  
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Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag, dels Viktoria Jansson (M) 
med fleras förslag och dels Kevin Sahlins (SD) förslag. Hon ställer 
dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
service- och förvaltningsutskottets förslag.  
 
Vidare godkänner ordföranden att majoritetens, Viktoria Jansson 
(M), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falks (L) samt Kevin Sahlins 
(SD) och protokollsanteckningar får lämnas. 

Reservation 
Kevin Sahlin (SD), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), Alicja 
Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M) reserverar 
sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ordföranden lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Den 24 november 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden 
samt kultur och fritidsnämnden om att ge respektive förvaltning i 
uppdrag att via Drakfastigheter gå vidare och upphandla två nya 
idrottshallar, en i Åkersvik och en i Indal, som båda uppfyller 
verksamheternas behov.  
 
När ärendet nu kommer tillbaka, fyra månader senare, presenteras 
en kraftig kostnadsökning och den främsta anledningen uppges vara 
trähusstrategin. Trähusstrategin var inte okänd för fyra månader 
sedan.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet avser att gå 
vidare med att upphandla båda idrottshallarna och verksamheternas 
behov ska prioriteras. Däremot är vi beredd att prioritera ner andra 
kostnadsdrivande poster som finns med i kalkylen. 
 
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
I samband med antagandet av trähusstrategin varnade vi om att det 
skulle leda till ökade kostnader för nybyggnation, renovation och 
driftkostnader. I dagens ärende så är detta bevisligen det som har 
skett. Sverigedemokraterna vill gärna se nya idrottshallar i dessa 
områden, men vi hade hellre sett att man hade byggt i det material 
som är rätt ändamålsenligt och som är mest kostnadseffektivt. Vi kan 
inte ställa oss bakom ärendet i dess nuvarande form utifrån vårt 
ställningstagande beträffande att bygga med trä i huvudfokus. När 
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bygger kostnadseffektivt som huvudfokus så kan fler idrottshallar 
byggas till en mindre peng, någonting som vi anser bör vara 
vägledande. 
 
Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning:  
 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna yrkar bifall till 
kommunstyrelsekontorets förslag, mot bakgrund av att vi yrkar 
avslag till idrottshallen i Indal/Liden. Med tanke på de ökande 
byggpriserna ser vi behov av att kommunen nu bygger en hall i taget 
och gör prioriteringar. I det sammanhanget är för oss en centralt 
placerad hall mest prioriterat. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2022-04-26 

§29 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00358-1 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 § 

270 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse  
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-11-24 §102 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Underlag - presentation avseende Idrottshallar Indal och Åkersvik 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-03-23 

§30 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-21 §188 

 
_ _ _ _ 
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§ 120  Skrivelse från Konkurrensverket om 
kommunal kompetens på fiber- och 
bredbandsområdet 
(KS-2021-00549-21) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ha tagit del av Konkurrensverkets skrivelse om kommunal 
kompetens på fiber- och bredbandsområdet 2021-11-23 (Dnr 
705/2021).   
 

Ärendet 
Ärendet rör en skrivelse från Konkurrensverket rörande en utredning 
om Norrskens verksamhet ska förbjudas enligt 3 kap. 27 § 
konkurrenslagen eller inte.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-04-26 §30 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00549-21 
• Bilaga 1 Skrivelse Konkurrensverket om kommunal kompetens 

på fiber- och bredbandsområdet 2021-11-23 
 

_ _ _ _ 
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§ 121  Strategi för social hållbarhet 
(KS-2021-00633-20) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Strategi för social hållbarhet (KS-2021-00633) med följande 
justeringar:  
 

Under mål 3 på skolan ”Väsentligt öka andelen som tar del av 
förskolans pedagogiska verksamhet” lägga till fler exempel på 
indikatorer, t ex ”Barn inskrivna i förskola per ålder” och 
”Närvarande tid i relation till schemalagd tid (Qliksense)”.  
 
Stryka mål 4 på skola ”Väsentligt öka andelen barn i 
socioekonomiskt svaga områden som deltar i kulturskolans 
verksamhet till år 2030”. 
 
Slå ihop mål 1 och 3 under hälsa, och formulera om till 
”Väsentligt förbättra Sundsvallsbornas fysiska och psykiska 
hälsa samt öka deltagande bland barn och unga i föreningslivet”. 
 
Lägg till ett mål under hälsa som lyder ”Väsentligt minska 
narkotikaanvändandet fram till 2030”. 

 
att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Mitthem AB att 
inarbeta strategin för social hållbarhet i verksamhetsplan och årligen 
återrapportera vilka åtgärder som planeras till kommunstyrelsens 
plan- och utvecklingsutskott. 
 

Ärendet 
En strategi för social hållbarhet har tagits fram på uppdrag av 
kommunfullmäktige (2017-10-30 § 201). Strategin föreslås vara 
koncernövergripande och syftet är att ge nämnder och bolag verktyg 
med hur de ska jobba med social hållbarhet och mer specifikt hur de 
kan utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor. Strategin ska gälla 
fram till år 2030. 
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Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
till strategi med följande justeringar: 
 

Under mål 3 på skolan ”Väsentligt öka andelen som tar del av 
förskolans pedagogiska verksamhet” lägga till fler exempel på 
indikatorer, t ex ”Barn inskrivna i förskola per ålder” och 
”Närvarande tid i relation till schemalagd tid (Qliksense)”  
 
Stryka mål 4 på skola ”Väsentligt öka andelen barn i 
socioekonomiskt svaga områden som deltar i kulturskolans 
verksamhet till år 2030” 
 
Slå ihop mål 1 och 3 under hälsa, och formulera om till 
”Väsentligt förbättra Sundsvallsbornas fysiska och psykiska 
hälsa samt öka deltagande bland barn och unga i föreningslivet” 
 
Lägg till ett mål under hälsa som lyder ”Väsentligt minska 
narkotikaanvändandet fram till 2030” 

 
Vidare yrkar han bifall till följande tilläggsattsats:  
 

att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Mitthem AB att 
inarbeta strategin för social hållbarhet i verksamhetsplan och 
årligen återrapportera vilka åtgärder som planeras till 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

 
Slutligen önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på 
ärendet. 
 
Kevin Sahlin (SD) instämmer i Niklas Säwéns (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 
dels Niklas Säwéns (S) förslag och dels Alicja Kapica (M) och Liza-
Maria Norlins (KD) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och 
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Niklas Säwéns (S) 
förslag. 
 
Vidare godkänner hon att Niklas Säwéns (S) protokollsanteckning får 
lämnas. 
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Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) 
och Bertil Kjellberg (M) reserverar sig mot beslutet. 

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

Protokollsanteckning 
Niklas Säwén (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i juni 2021, i direktiv för 
kulturskolans arbete, beslutat om ett uppdrag till kulturskolan att 
arbeta för att öka andelen barn i socioekonomiskt svaga områden 
som deltar i kulturskolans verksamhet. Vi bedömer därför att 
kommunfullmäktige inte behöver lägga särskild vikt på att följa upp 
det målet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-04-19 §21 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00633-20 
• Bilaga 1 Strategi för social hållbarhet 
• Bilaga 2 Nulägesbeskrivning Strategi för social hållbarhet 
• Bilaga 3 Samrådsredogörelse Strategi för social hållbarhet 
• Bilaga 4 Målsättningar nämnder och bolag Strategi för social 

hållbarhet 
 
_ _ _ _ 
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§ 122  Sundsvalls kommuns yttrande avseende 
skrivelse om utökning av verksamhetsområde för 
VA på Killingskär 
(KS-2021-00953-16) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslag till yttrande daterat 2022-05-16 som Sundsvalls 
kommuns yttrande över de skrivelser som inkommit till länsstyrelsen 
gällande verksamhetsområde för spill- och dricksvatten på 
Killingskär. 
 

Ärendet 
Ärendet rör kommunens yttrande till länsstyrelsen rörande 
länsstyrelsens tillsyn av Sundsvalls kommuns hantering av beslut om 
verksamhetsområde enligt § 6 i lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster på Killingskär. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till det reviderade yttrande som skickats 
ut till kommunstyrelsen inför sammanträdet, daterat 2022-05-16. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Förslag 2022-05-16 - Sundsvalls kommuns yttrande angående 

verksamhetsområde Killingskär  
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-04-19 §23 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00953-16 
• Förslag till Sundsvalls kommuns yttrande angående 

verksamhetsområde Killingskär 
• Bilaga A. Verksamhetsområde VA Njurundakusten 
• Bilaga B. Bilaga 1 Förslag till verksamhetsområde för spillvatten 

och dricksvatten för Njurundakusten 
• Bilaga D. Bilaga 3 Beslutsunderlag verksamhetsområde VA 

Njurundakusten 
• Bilaga E. Protokollsutdrag SBAB 2020-10-23 § 93, justerat 
• Bilaga F. PM-Beslut Verksamhetsområde VA Njurundakusten 
• Bilaga H. Protokoll Sundsvall Vatten AB 
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• Bilaga I. Protokollutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-23 
• Bilaga J. Riktlinjer för små avloppsanläggningar - inom områden 

med hög skyddsnivå, version 2 
• Bilaga K. Kustplan-del-1 
• Bilaga K. Kustplan-del-2 
• Bilaga L. Belastningsanalys Långsjön (Tuna-) och Björköfjärden 
• Bilaga M. Miljökontorets bedömning av utförd belastningsanalys 

Björköfjärden 
 
_ _ _ _ 
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§ 123  Ansvaret för Mokajen 
(KS-2022-00281-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ansvaret för Mokajen överförs från kommunstyrelsens 
hamnverksamhet till Stadsbyggnadsnämnden, 
 
att kapitalkostnader för Mokajen förs över från kommunstyrelsen till 
stadsbyggnadsnämnden,  
 
att skattemedel motsvarande 105 000 kronor förs över från 
kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden i mål och resursplan 
2022, samt 
 
att skattemedel motsvarande 210 000 kronor förs över från 
kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden i mål och resursplan 
2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller flyttning av det ekonomiska ansvaret för Mokajen från 
kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-04-26 §29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00281-2 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2022-02-23 §29 
_ _ _ _ 
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§ 124  Plan för kommande reservatsbildning i 
enlighet med Sundsvalls natur- och friluftsplan 
(KS-2022-00282-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna utredningen som en plan för bildandet av kommunala 
naturreservat i enlighet med natur- och friluftsplanen, 
 
att tillskjuta till stadsbyggnadsnämnden driftmedel om 1 000 000 
kronor i mål och resursplan för 2022 som utredningen redovisar 
behövs för att sköta befintliga naturreservat enligt gällande 
skötselplaner, 
 
att frågan om finansiering av driftmedel för skötsel av naturreservat 
under 2022 hänskjuts till kompletteringsbudget för 2022, 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden i uppdrag att 
återkomma med behov av projektmedel för arbetet att uppdatera 
skötselplaner och reservatsföreskrifter för de kommunala 
naturreservaten, 
 
att inför varje mandatperiod ta ställning till kommande 
reservatsbildning i samband med MRP-arbetet utifrån 
stadsbyggnadsnämndens och miljönämndens underlag, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden att utreda 
frågan om att bilda naturreservat för Selångerfjärden vidare och 
återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag innehållandes 
ekonomiska kalkyler och en beskrivning av möjliga konsekvenser av 
beslutet. 
 

Ärendet 
Genom utvärdering av ett 20-tal möjliga områden för framtida 
reservatsbildning för kommunala naturreservat är förvaltningarnas 
bedömning att det under perioden 2023–2027 är lämpligt att gå 
vidare med en process för att bilda ett naturreservat för 
Selångerfjärden. 
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Förvaltningarna har också enats om ett antal rekommendationer om 
hur arbetet kring utveckling av kommunala naturreservat kan 
bedrivas framåt. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag 
till beslut.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-04-19 §25 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00282-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-23 § 28 
• Bilaga 1 Utredning inför kommande reservatsbildningar 2022-01-

21 
• Bilaga 2 Utvärdering kommande reservatsbildning utredning 

2022-01-21 
• Miljönämndens protokoll 2022-02-16 § 4 
 
_ _ _ _ 
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§ 125  Slutredovisning av projektet Heltidsmentor 
inom ramen för sociala investeringar 
(KS-2022-00317-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av projektet Heltidsmentor. 
 

Ärendet 
Heltidsmentor är ett projekt som bedrivits inom ramen för Sundsvalls 
kommuns sociala investeringsfond. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-04-19 §22 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00317-1 
• Bilaga 1 Projektslutrapport - Heltidsmentor 
• Bilaga 2 Mentorskapsenkäten 
• Bilaga 3 Arbetsbeskrivning 

 
_ _ _ _ 
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§ 126  Ordförandeförslag om förbättrat 
företagsklimat 
(KS-2022-00434-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att införa parkeringsvärdar 
istället för parkeringsvakter, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden samt miljönämnden att anpassa 
handläggningstiderna för företag så att de är i nivå med genomsnittet 
på de 50 kommuner som har kortaste handläggningstiderna, 
 
att uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden att justera 
servicegarantin för alkoholtillstånd så att den gäller även under 
sommaren, 
 
att öka service och tillgänglighet för företagen i kommunen genom 
att avskaffa begräsningar i kommunens telefontider inom 
stadsbyggnadsnämnden, individ- och arbetsmarknadsnämnden samt 
miljönämnden, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden samt miljönämnden att genomföra en 
utbildningssatsning om minst åtta timmar för handläggare som 
arbetar med myndighetsärenden för att ta del av företagens 
perspektiv. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att införa servicen ”låna en 
upphandlare” för att erbjuda intresserade företag en timme för att gå 
igenom hur en upphandling går till och vilka regler som gäller, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram en e-tjänst där 
företagare kan anmäla om de anser att kommunen agerar så det 
snedvrider konkurrensen samt att skapa rutiner för att utreda 
eventuella anmälningar. 
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Ärendet 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet föreslår genom 
Bodil Hanssons (S) ordförandeförslag ett antal åtgärder för att 
förbättra och utveckla Sundsvalls företagsklimat, som en del av 
arbetet med att nå målet 5 000 nya jobb till 2030 

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) och ordföranden yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-04-26 §31 
• Ordförandeförslag om förbättrat företagsklimat 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 127 Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat 
våld och förtryck 
(KS-2021-00664-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen, samt 
 
att arbetet samordnas med det pågående arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relation och att åtgärderna arbetas fram inom 
ramen för arbetet med den beslutade nollvisionen. 
 

Ärendet 
Ina Lindström Skandevall (L) och Stefan Falk (L) har för 
Liberalernas räkning lämnat in en motion till kommunfullmäktige. 
Motionärerna föreslår att Sundsvalls kommun tar fram en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Motionen har 
remitterats till berörda nämnder. Det här ärendet är ett svar på 
motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) och Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 
dels plan- och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) 
med fleras förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-04-19 §26 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00664-9 
• Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-01-25 § 15 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-12-23 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-12-22 § 124 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2021-10-21 
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-12-16 § 123 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-12-02 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-11-24 § 277 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2021-09-13 
• Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck 

 
_ _ _ _ 
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§ 128  Motion (M) om att inte kompensera indraget 
studiebidrag med försörjningsstöd 
(KS-2021-00681-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Viktoria Jansson (M) och Thomas Burman (M) har för Moderaternas 
räkning inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de 
föreslår individ- och arbetsmarknadsnämnden att vid en bedömning 
om ekonomiskt bistånd införa principen om att reducerat eller 
indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro inte ska 
kompenseras av höjt försörjningsstöd. Vidare föreslår motionärerna 
även individ- och arbetsmarknadsnämnden att vid beräkning av 
inkomst för beräkning av rätten till bistånd, ska studiebidraget räknas 
utifrån berättigad nivå och inte faktisk utbetalning. Det här ärendet är 
ett svar på motionen. 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Kevin Sahlin (SD) och Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag som är att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag om att avslå motionen och dels 
Viktoria Janssons (M) förslag om bifall till motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 51 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-04-19 §26 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00681-5 
• Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-11-17 § 

188 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-10-06 
• Motion (M) om att inte kompensera indraget studiebidrag med 

försörjningsstöd 
 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 52 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 129 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 utskottsprotokoll. 
 

• Plan- och utvecklingsutskottet den 19 april 2022 
 §24 Granskning av översiktsplan Sundsvall 2040, 

ÖP2040 
 

• Finans- och näringslivsutskottet den 26 april 2022 
 § 22 Donationsmedelsrapport 2021 
 § 23 Ekonomisk månadsrapport mars 2022 

 
• Service- och förvaltningsutskottet den 26 april 2022 

 § 22 Drakfastigheter slutredovisning av byggprojekt 
2021-02 

 § 23 Nya lokaler åt Medelpads räddningstjänst-
förbund och SOS Alarm AB, ändring attesträtt 

 § 24 Inhyrning/förlängning av avtal för 
Bataljonvägens boende inom Individ- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, Luftvärnet 2 
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 § 26 Solhaga äldreboende, utbyggnation - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 27 Nackstabadet, investeringar och 
verksamhetsanpassningar i utomhusbadet - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 

Delgivningskvitton 
• KS-2022-00351-1 Ärende MK-2022-765 - Beslut om 

fastighetsrestriktioner för Duvan 9, Fågelgränds förskola 
• KS-2022-00361-2 E-delgivning av Länsstyrelsens 

föreläggande dnr 521-11527-2021 
 
Yttranden 

• KS-2021-00341 Yttrande tidig dialog Detaljplan för 
villatomter i Bergafjärden del av Berga 4:74 Njurunda 

• KS-2022-00255 Yttrande Skärpt syn på brott mot journalister 
och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 
2022:2) 

• KS-2022-00359-1 Yttrande samråd - Detaljplan Sköle 1:68 m 
fl, Matfors 

• KS-2022-00375-1 Yttrande samråd - Detaljplan Guldsmeden 
7, 8, 9 och 12 

• KS-2022-00406 Yttrande tidig dialog - Detaljplan Ljusta 7:3 
• KS-2022-00414 Remiss Tidig dialog inför planbesked för del 

av fastigheten Hammarsmedjan 9 
 

Investeringsbeslut 
• KS-2022-00363-1 Knutshemmet, soprumsåtgärder - medel ur 

investeringsbudget för verksamhetsanpassningar 
• KS-2022-00365-1 Lotsgatans förskola, verksamhetsbyte - 

medel ur investeringsbudget för verksamhetsanpassningar 
• KS-2022-00366-1 Thulegården, verksamhetsanpassningar - 

medel ur investeringsbudget för verksamhetsanpassningar 
• KS-2022-00372 Navigator verksamhetsanpassning - medel ur 

investeringsbudget för verksamhetsanpassningar 
• KS-2022-00440 Lindgården, dekontaminatorer korttids - 

medel ur investeringsbudget för verksamhetsanpassningar 
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Personalärenden 

• KS-2022-00012-3 Anmälan av delegationsbeslut 
personalärenden  
(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på 
kommunstyrelsekontoret.) 

Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut  Beslut 
fattat av 

Punkt i 
delegation
s-ordning 

1 2022-03-25 Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m. 2022-09-
01  

HR-
direktör 

Punkt 
18.1 

2 2022-04-05 Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m. 2022-09-
01 

HR-
direktör 

Punkt 
18.1 

3 2022-04-06 Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m. 2022-05-
01 

HR-
direktör 

Punkt 
18.1 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 130  För kännedom 
(KS-2022-00080) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

• Styrelseprotokoll 
 
 Protokoll 2 MittSverige Vatten & Avfall AB 2022-03-18 
 Protokoll 2 REKO 2022-03-18 
 Protokoll 2 Sundsvall Vatten AB 2022-03-18 
 Protokoll förbundsdirektionen Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 2022-
04-04 

 Protokoll förbundsdirektionen Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 2022-
04-11 

 Protokoll förbundsdirektionen Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 2022-
04-21 per capsulam 

 Protokoll Mitthem AB 2022-03-23 
 Protokoll Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2022-04-07 
 Protokoll Ostkustbanan AB 2022-02-04 
 Protokoll Ostkustbanan AB 2022-02-11 
 Protokoll Ostkustbanan AB 2022-03-04 
 Protokoll Ostkustbanan AB 2022-03-18 
 Protokoll Stadsbacken AB 2022-03-18 
 Protokoll Stadsbacken AB 2022-04-08 
 Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 2022-04-21 

 
_ _ _ _ 
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