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Plats Distanssammanträde via Skype 
  Ledamöter Närvarande 1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Bodil Hansson (S), ordförande X (ej § 105 pga jäv) Mikael Westin (S) § 105 
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Viktoria Jansson (M) X   
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Bertil Kjellberg (M) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Börje Mattsson (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹   
Mikael Westin (S) X  § 105, § 106, § 109 
Jeanette Hedlund (S) X   
Jonas Väst (S) X (ej § 109 pga jäv)   
Annika Kallin (S) X   
Jan Lahti (S) X   
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Tom Emanuelz (M) X   
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Ronja Strid (KD) X   
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Tomasz Baron (SD) X   
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Övriga närvarande    

Jonas Walker kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Pär Hammarberg kommunsekreterare  
Emma Gode praktikant  

 
 
Protokollet omfattar §§ 104-129 
 
 
Justeras 2021-05-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordföranden § 104, §§ 106-129 

Niklas Säwén 
Ordförande § 105 

 
 
Viktoria Jansson 
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 utses Viktoria Jansson med Liza-Maria Norlin som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 104 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 
Kommundirektör Jonas Walker informerar kommunstyrelsen om 
följande: 
 

• Lägesrapport för Covid-19. 
 

• Att läget är fortsatt allvarligt men att det sker en minskning i 
andelen positiva provsvar. 
 

• Statistik över smittade per åldersgrupper. 
 

• Aktuellt om Sundsvalls kommun hantering av Covid-19. 
 
_ _ _ _ 
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§ 105 Årsredovisning 2020 för Ostkustbanan 2015 
AB 
(KS-2021-00036-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att kommunens ombud på bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 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 2020. 
 

Ärendet 
Ostkustbanan 2015 AB har överlämnat årsredovisning för 2020 till 
Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har överlämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en 
granskningsrapport. 

Jäv 
Bodil Hansson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen 
av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00036-2 
• Årsredovisning 2020 för Ostkustbanan 2015 AB inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer 
 
_ _ _ _ 
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§ 106 Årsredovisning 2020 för 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 
(KS-2021-00038-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt de enskilda 
ledamöterna i densamma, för verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen. 
 

Ärendet 
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 
i Västernorrlands län har upprättat årsredovisning och revisorerna har 
överlämnat revisionsberättelse för 2020. 

Jäv 
Hans Forsberg (C) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen 
av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00038-3 
• Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inklusive 
revisionsberättelse och bilagor 

 
_ _ _ _ 
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§ 107 Årsredovisning 2020 för Svenska Kommun 
Försäkrings AB 
(KS-2021-00040-2) 
 

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 2020, samt 
 
att överlämna ärendet för kännedom till kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Svenska Kommun Försäkrings AB har överlämnat årsredovisning för 
2020 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har lämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse - KS-2021-00040-2 
• Årsredovisning 2020 för Svenska Kommun Försäkrings AB 

inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport 
lekmannarevisorer 

 
_ _ _ _ 
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§ 108 Årsredovisning 2020 för Scenkonst i 
Västernorrland AB 
(KS-2021-00043-4) 
 

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

- disponerar vinstmedel i enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen, samt 

 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.  
 

Ärendet 
Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 
2020 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har lämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har lämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00043-4 
• Årsredovisning 2020 år Scenkonst Västernorrland AB inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer 
 
_ _ _ _ 
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§ 109 Årsredovisning 2020 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 
(KS-2021-00044-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet i 
Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, samt 
 
att godkänna årsredovisningen 2020 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall. 
 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2020. Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse.  

Jäv 
Sanna Jonsson (C) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen 
av ärendet. 
 
Icke-tjänstgörande ersättare Christina Nordenö (S) och Jonas Väst (S) 
anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00044-3 
• Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sundsvall inklusive 

bilagor, revisionsberättelse och granskningsrapport 
lekmannarevisorer 
 
_ _ _ _ 
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§ 110 Avveckling av Ankarsviks skola 
(KS-2021-00310-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avveckla Ankarsviks skola inför höstterminen 2021, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att hantera skolbyggnaden enligt 
gällande regelverk. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att avveckla Ankarsviks skola inför höstterminen 
2021. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag till ärendet samt bifall till följande 
förslag: 
 

Att avslå förvaltningens förslag att avveckla Ankarsviks skola, 
 
Att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för hur Ankarsviks skola ska kunna förbli ett 
attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ. 

 
Börje Mattsson (SD) yrkar avslag till ärendet. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
Stefan Falks (L) förslag, dels Börje Mattssons (SD) förslag och dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) och Börje Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 39 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00310-2 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-24 § 19 
• Barn och utbildnings skrivelse 2021-01-28 

 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-17 13 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 111 Avveckling av Allsta skola 
(KS-2021-00397-1) 
 

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avveckla Allsta skola inför höstterminen 2021, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att hantera skolbyggnaden enligt 
gällande regelverk. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att avveckla Allsta skola inför höstterminen 
2021. 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och 
Börje Mattsson (SD) yrkar avslag till ärendet. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Viktoria Jansson (M) med fleras avslagsyrkande och dels finans- och 
näringslivsutskottets förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 40 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00397-1 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-31 § 39 
• Barn och utbildnings skrivelse 2021-02-25 
_ _ _ _ 
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§ 112 Kommunens rätt att utfärda föreskrifter om 
förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 
platser 
(KS-2021-00443-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 
särskilt angivna platser,  
 
att rätten att meddela föreskrifter enligt ovan ska villkoras med 
följande förutsättningar:  
 

- Föreskriften får endast gälla under två veckor, med möjlighet 
för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas 
en gång, Om kommunstyrelsen gör bedömningen att 
föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut om det fattas 
av kommunfullmäktige, 

 
- För rätt att meddela föreskriften krävs att det på platsen finnas 

en påtaglig risk för trängsel och att det finns konkreta 
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att 
uppstå,  

 
- Det område som föreskriften gäller för, ska vara ett på karta 

angivet begränsat område,  
 

- Föreskriften får inte utformas så att de medföra att hinder mot 
att förflytta sig inom riket uppstår,  

 
- Föreskriften får inte utformas så att den medföra övriga 

obefogade inskränkningar i enskildas frihet,  
 

- Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska 
kommunstyrelsen skyndsamt besluta att tidigare meddelad 
föreskrift ska upphävas i förtid, 

 
- Föreskriften ska remitteras till Folkhälsomyndigheten, med 

möjlighet att yttra sig minst två dagar innan den meddelas,  
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- Föreskriften ska remitteras till smittskyddsläkare, med 
möjlighet att yttra sig minst två dagar innan den meddelas,  

 
- Föreskriften ska skickas för kännedom till Polismyndigheten, 

med möjlighet att yttra sig minst två dagar innan den 
meddelas, 

 
- Meddelande om föreskrift, eller om att upphäva föreskrifterna 

ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, och 
 

- Gällande föreskrift ska finnas tillgängliga för allmänheten på 
kommunens webbplats.  

 

Ärendet 
Ärendet avser möjlighet för kommunen att meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00443-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 113 Parkeringsnorm - uppföljning och revidering 
(KS-2021-00305-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva nuvarande parkeringsnorm beslutad av 
kommunfullmäktige 2017- 05-29, §132 (KS-2016-00911), samt 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2021-00305) till 
”Mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun - riktlinjer för parkering 
och andra mobilitetslösningar i detaljplaner och bygglov”. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om en revidering av nuvarande parkeringsnorm i 
Sundsvalls kommun. Istället kommer den att kallas mobilitetsnorm. 
Revideringen görs för att skapa så goda förutsättningar som möjligt 
för ett hållbart resande i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag till ärendet. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
till beslut. 
 
Börje Mattsson (SD) yrkar avslag till ärendet samt bifall till följande 
förslag: 
 
Att förslag till Mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun ändras på sida 
12 med: 
 

Att: friköp och friköpsavtal inte skall gå att teckna samt 
möjligheten att förhandla bort parkeringsplatser inte skall vara 
möjlig av exploatörer vid nyetableringar. 

 
Samt att tabell 2 ”Parkeringstal för flerbostadshus. Beräknat på 
bilplats per lägenhet” på sida 10 ändras till följande värden: 
 

Lägenheter mindre än 35 kvm: 
Zon A = 1. Zon B = 1,3. Zon C = 1,5. 
Lägenheter 35-55 kvm: 
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Zon A = 1,2. Zon B = 1,4. Zon C = 1,6. 
Lägenheter större än 55 kvm: 
Zon A = 1,3. Zon B = 1,5. Zon C = 1,7. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
Stefan Falks (L) avslagsyrkande, dels Börje Mattssons (SD) förslag 
och dels Niklas Säwéns (S) förslag. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas 
Säwéns (S) förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falks (L) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Reservation 
Stefan Falk (L) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vi anser att den nya parkeringsnormen/mobilitetsnormen tar för 
dålig hänsyn till människors olika fysiska och andra behov. 
Förutsättningar kan vara väldigt olika beroende på familjesituation, 
rörlighet, topografi, klimat o.s.v. Vår övertygelse är att människor 
inte innehar dyrbara fordon ”i onödan”. Vår uppfattning är att 
människor använder en mix av fordonsslag, bil, cykel m.m., utifrån 
nödvändiga och praktiska orsaker. Liberalerna 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-04-20 § 18 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00305-2  
• Förslag - Mobilitetsnorm Sundsvalls kommun 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-02-24 §30 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse  
 
_ _ _ _ 
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§ 114 Stadsvision Sundsvall - arbetsinriktning 
2021 samt redovisning av aktiviteter 2020 
(KS-2021-00196-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen, KS-2021-00196-2, 
 
att godkänna inriktningen för arbetet 2021 med Stadsvision 
Sundsvall, samt 
 
att i samband med utvärderingen och framtagande av 
framtidsinriktning ska dialog föras med Sundsvalls näringsliv. 
 

Ärendet 
Ärendet är en redovisning av aktiviteter utförda 2020 och förslag till 
arbetsinriktning för Stadsvision Sundsvall år 2021 i enlighet med 
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2021-01-27 §4, dnr SBN-2020-01191. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag med följande tilläggsattsats: 
 

att i samband med utvärderingen och framtagande av 
framtidsinriktning ska dialog föras med Sundsvalls näringsliv. 

 
Niklas Säwén (S), Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) instämmer med 
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. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-04-20 § 19 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00196-2 
_ _ _ _ 
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§ 115 Ordförandeförslag - Slutrapport framtidens 
äldreomsorg 
(KS-2020-01164-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden, Mitthem AB och stadsbyggnadsnämnden, och i 
dialog med privata fastighetsägare, ta fram en gemensam beskrivning 
av boendeformen trygghetsboende och en plan för fler 
trygghetsboenden i Sundsvall, samt 
 
att uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i 
december 2021. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller ett förslag från vård- och omsorgsnämnden om att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med Mitthem, stadsbyggnadsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en gemensam beskrivning av 
boendeformen trygghetsboende och en plan för antalet framtida 
trygghetsboenden i Sundsvall. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag samt att den första att-satsen ändras till 
att få följande lydelse:  
 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden, Mitthem AB och stadsbyggnadsnämnden, och i 
dialog med privata fastighetsägare, ta fram en gemensam 
beskrivning av boendeformen trygghetsboende och en plan för fler 
trygghetsboenden i Sundsvall, 

 
Niklas Säwén (S), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) instämmer i 
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 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-04-20 § 21 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01164-2 
• Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-11-18 §128  
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2020-10-27 
• Slutrapport Beredningen för framtidens äldreomsorg 

 
_ _ _ _ 
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§ 116 Njurunda Prästbol 1:24 och Njurunda 
Prästbol 1:8 Ansökan om bygglov för nybyggnad 
av wc-kabin, två cykelskydd, stödmur samt 
anläggande av parkeringsplatser 
(KS-2021-00384-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap. 30 § ge 
bygglov för nybyggnad av en wc-kabin, två cykelskydd, stödmur 
samt anläggande av parkeringsplatser på fastigheterna Njurunda 
Prästbol 1:24 och Njurunda Prästbol 1:8. 
 
Information 
• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser inte 

har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dagen 
då bygglovet vann laga kraft.  
 

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden innan 
startbesked givits. Se mer information i det separata dokumentet 
med information inför start- och slutbesked som bifogas beslutet i 
samband med expediering. 

 
• Det krävs ingen certifierad kontrollansvarig i aktuellt ärende. 

 
• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor efter det 

att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (POIT), 
förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Bygglovet kungörs 
två arbetsdagar efter det att protokollet från kommunstyrelsens 
möte har justerats.  

 
• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen risk. 

 
• Om lovbeslutet överklagas och beslut tas av en högre instans 

gäller ovanstående giltighetstid fr.o.m. det senaste tagna 
beslutsdatumet. 

 
• Innan planerade åtgärder får tas i bruk måste slutbesked ha 

meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 
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• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel. KML 2 kap. Vid eventuella fynd ska arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

 
• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 

 
• Dagvatten inklusive snö ska tas omhand inom fastigheten och inte 

föras vidare till eller orsaka olägenheter för andra. 
 

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, förbud 
att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot nyttjanderätt av 
byggnaden komma att tas ut av stadsbyggnadsnämnden med stöd 
av 11 kap. PBL. 

Ärendet 
Ärendet avser bygglov för byggnader, stödmur och parkeringsplatser 
i anslutning till det planerade tågstationsområdet i Njurundabommen. 
Eftersom byggherren i aktuellt ärende är en avdelning inom samma 
förvaltning som Bygglovavdelningen måste beslut om bygglov på 
grund av jäv fattas av kommunstyrelsen. 

Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-04-20 § 22 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - KS-2021-00384-1  
• Översiktskarta 
• Ansökan med ritningar 
• Detaljplan-512 Njurundabommen Tågstation 

 
_ _ _ _ 
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§ 117 Tillgängliggöra PPE-skydd i form av 
munskydd för allmänheten 
(KS-2021-00219-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå förslaget att Sundsvalls kommun tillhandahåller PPE-
utrustning i form av munskydd gratis till kommunens invånare. 
  
att avslå förslaget att Sundsvalls kommun marknadsför 
tillhandahållandet och brukandet av PPE-utrustning med syfte av att 
hejda smittspridningen i vårt lokalsamhälle. 
 

Ärendet 
Börje Mattsson (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 
8/2 -2021 ett ärende rörande att tillgängliggöra PPE-skydd (PPE – 
Personal protection equipment (personlig skyddsutrustning) i form av 
munskydd för allmänheten.  
  
Sverigedemokraterna: Nämndinitiativ till kommunstyrelsen – 
Tillgängliggöra PPE-skydd i form av munskydd till allmänheten, 
2021-02-05, utskickat 2021-02-08  

Överläggning 
Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till förslaget om att tillgängliggöra 
PPE-skydd i form av munskydd för allmänheten. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Börje 
Mattsons (SD) förslag och dels plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Börje Mattssons (SD) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Reservation 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Börje Mattsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Sverigedemokraterna anser att man tar förvaltningens överväganden 
med en nypa salt. Att anta att samtliga invånare i kommunen, hela 57 
200 medborgare, kommer att ta emot ett erbjudet munskydd från 
kommunen anser vi är att överskatta. Det leder även till att 6,9 mkr 
kalkylen inte heller stämmer överens med det resultat som sker i 
praktiken. Socioekonomiskt utsatta personer borde inte bekosta en 
stor del av sin vardagsekonomi för att göra rätt, alla borde ha 
möjlighet att göra rätt. Sverigedemokraterna ställer sig bakom 
förslaget och finner det udda att Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet inte ställer sig på den svagas sida i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00219-3 
• Nämndinitiativ Sverigedemokraterna - Tillgängliggöra PPE-

skydd i form av munskydd för allmänheten 
• Protokoll kommunstyrelsen 2021-02-08 §44 Tillgängliggöra 

PPE-skydd 
 

_ _ _ _ 
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§ 118 Modell för utvecklad medborgardialog - 
återremitterat ärende 
(KS-2019-00697-20) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till modell för 
medborgardialog i Sundsvalls kommun (KS-2019-00697-20), 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till Rutin för e-petitioner 
Sundsvalls kommun (KS-2019-00697-20). 
 
att bolagen inom Stadsbackenkoncernen arbetas in i rutinen för e-
petitioner, 
 
att nivågränsen för e-petitioner oavsett politisk eller 
tjänstemannabehandling fastställs till minst 150 röster under 90 
dagar, 
 
att en uppföljning av nivågränsen av e-petitioner genomförs efter 1 
år, i samband med en första utvärdering av modellen, och 
återrapporteras till plan- och utvecklingsutskottet, samt 
 
att begreppet e-petitioner ändras till e-förslag i dokumenten Förslag 
till modell för medborgardialog i Sundsvalls kommun och Rutin för 
e-petitioner Sundsvalls kommun, Diarienummer: KS-2019-00697-20 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att Sundsvalls kommun ska öka ambitionsnivån i 
sin medborgardialog. Att göra den mer systematisk så att det blir 
tydligt vilket inflytande kommuninvånarna har. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
med följande två förändringar samt tilläggsatt-sats: 
 

– Att bolagen inom Stadsbackenkoncernen arbetas in i rutinen 
för e-petitioner, 
– Att nivågränsen för e-petitioner oavsett politisk eller 
tjänstemannabehandling fastställs till minst 150 röster under 90 
dagar 
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Att en uppföljning av nivågränsen av e-petitioner genomförs efter 
1 år, i samband med en första utvärdering av modellen, och 
återrapporteras till plan- och utvecklingsutskottet 

 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Niklas Säwéns (S) förslag samt 
yrkar bifall till följande tilläggsatt-sats: 

 
Att begreppet e-petitioner ändras till e-förslag i dokumenten 
Förslag till modell för medborgardialog i Sundsvalls kommun 
och Rutin för e-petitioner Sundsvalls kommun, Diarienummer: 
KS-2019-00697-20 

 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Niklas Säwén (S) instämmer i 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag. 
 
Börje Mattsson (SD) yrkar på att rösterna ska ändras från 150 till 60 
på sida 10 i Förslag till modell för medborgardialog i Sundsvalls 
kommun. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Liza-
Maria Norlin (KD) med fleras förslag och dels Börje Mattsons (SD) 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Liza-Maria Norlin (KD) med fleras 
förslag. 

Reservation 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-04-20 § 26 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00697-20  
• Förslag till modell för medborgardialog i Sundsvalls kommun 
• Rutin för e-petitioner i Sundsvalls kommun 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-02-16 §6 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-11 -

Kommunstyrelsens remissvar  
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden  2020-12-16 §150 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse  
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-12-

17 §199 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 
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• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-12-16 §231 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 §177 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-12-16 §127 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse  
• Protokollsutdrag miljönämnden 2020-12-09 §66 
• Miljökontorets skrivelse   
• Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2020-12-16 §22 
• Lantmäterikontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 186 
• Ordförandeförslag om en modell för utvecklad medborgardialog 

 
_ _ _ _ 
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§ 119 Organisatorisk placering av kommunens 
POSOM-arbete 
(KS-2021-00358-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) har huvudansvaret 
för kommunens psykiska och socialt omhändertagande vid kris, 
olyckor och katastrofer (POSOM) i enlighet med socialtjänstlagen 
(2001:453), 
 
att Medelpads Räddningstjänstförbund samordnar och utvecklar 
POSOM-arbetet enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut (2018-
09-24, § 174), 
 
att finansiering av samordnaren sker via skattebidrag, så kallade 2:4-
medel, samt 
 
att individ- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med 
Medelpads Räddningstjänstförbund utifrån ovan beslutade att-satser 
gör nödvändiga justeringar och undertecknar avtalet om parternas 
åtaganden.  
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att säkerställa att kommunens ansvar för 
psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) finns 
organisatoriskt placerat inom individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
och att arbetet bedrivs och utvecklas i linje med socialtjänstlagen 
samt kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-04-27 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00358-1 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-09-24 § 174 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-05-15 
• Ändrat avtal från Medelpads Räddningstjänstförbund 

_ _ _ _ 
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§ 120 Kompletteringsbudget 2021 
(KS-2021-00404-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2021 enligt föreliggande förslag 
daterat 2021-04-06,  
 
att finansiering med totalt 306 000 kronor sker genom 
ianspråktagande av medel från kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov i Mål- och resursplan 2021, 
 
att stadsbyggnadsnämnden tilldelas investeringsmedel om 650 000 
kr gällande nya hållplatser vid Köpmangatan, samt 
 
att finansiering sker genom upptagande av nya lån. 
 

Ärendet 
Kompletteringsbudgeten 2021 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 förändringen av nya 
driftanslag till 0,306 miljoner kronor. I ärendet ingår även förslag om 
utökad investeringsbudget med 0,65 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00404-2 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 196 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-03-23 § 23 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-03-24 § 44 
 
_ _ _ _ 
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§ 121 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2021, revidering 
(KS-2021-00325-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den nu gällande fullmakt KS-2020-01025 
 
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, Anna Ericsson 
(ekonomiskt bistånd nord), 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 Erika Hansen, My Oderstad, Malin Wretman, Helena 
Räihä, Ulrika Rudberg, Gunilla Bergkvist, Kerstin Eriksson, Karoline 
Garcia, Anna Ericsson, Erik Sundberg samt Anna Eklund Lidin som 
arbetar på ekonomiskt bistånd, mottagning av barn, unga och familj 
inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen tillagda i fullmakten. 
De behöver fler namn för att kunna utfärda kontantkort vid 
socialjourverksamhet. Inom Servicecenter Ekonomi är Simon 
Rydham nyrekryterad och kommer att ersätta Liselotte Blom som går 
i pension i juli månad. Elisabeth Kindahl kommer att vara vikarie för 
Jessica Henriksson under hennes föräldraledighet (juni 2021-maj 
2022) och är därför tillagda i fullmakten.  
I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har 
organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00325-1 
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§ 122 Finansiering av Trainee Sundsvallsregionen 
(KS-2020-00153-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Sundsvalls kommun medfinansierar Trainee Sundsvallsregionen 
med 2,6 mnkr årligen under 2021-2022, samt 
 
att finansiering sker inom medlen för personalkostnadsökningar som 
kommunstyrelsen har till sitt förfogande. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till kommunstyrelsen att beslut att fortsatt 
finansiera Trainee Sundsvallsregionen (tidigare Trainee Södra 
Norrland). 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 32 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00153-1 

 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-17 33 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 123 Lättnader för företag i drabbade branscher 
med anledning av Covid-19 - årsavgifter enligt 
miljöbalken 
(KS-2021-00198-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att företag som debiteras årsavgift enligt miljöbalken kap. 27 beviljas 
anstånd, samt 
 
att anståndet gäller fram till och med den 31 augusti 2021.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut om att flytta fram förfallodatum för 
årsavgifter enligt miljöbalken till 31 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00198-3 
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§ 124 Ansökan om internlån fordon och 
inventarier, Servicecenter Fordon 
(KS-2021-00287-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån om 55 mkr för inköp av 
fordon och inventarier till servicecenter, samt  
 
att internlånet avser inköp under 2021.  
 

Ärendet 
Av Sundsvalls kommuns delegationsordning (KS-2019-00878) 
framgår av 11:5 att upptagande av internlån beslutas av 
kommunfullmäktige om beloppet överstiger 20 miljoner kronor.   
 
Servicecenters avdelning för fordon och transport ansvarar för inköp 
och förvaltning av kommunens fordon. Löpande sker inköp och 
avyttring av fordon och tillbehör till vilket dessa medel avser. Utöver 
fordon finns behov av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar 
kopplat till fordonsverkstaden. 
 
Begreppet internlån används för att visa på behovet av medel för 
inköp av nya fordon. Dock är det i en strikt mening inte ett lån, det är 
en avsättning i budget för att visa på värdet av tillgången i 
kommunens balansräkning som dessa fordon kommer att utgöra.   

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse- KS-2021-00287-1 
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§ 125 Sidsjö Fastigheter AB - Ansökan om 
kommunalt driftbidrag för trygghetsboende 
(KS-2021-00396-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja stadsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag i Mål- och 
resursplan 2021 på 535 000 kronor för att finansiera driftbidrag till 
Sidsjö Fastigheter AB  för trygghetsboende på Haakon Ahlbergs väg 
38, 
 
att finansiering sker genom att ianspråkta 535 000 kronor från 
kommunfullmäktiges anslag i Mål- och resursplan 2021, 
 
att i teknisk omräkning i Mål- och resursplan 2022 tillföra 
stadsbyggnadsnämndens budgetram 535 000 kronor för driftbidrag  
till Sidsjö Fastigheter AB för trygghetsboende på Haakon Ahlbergs 
väg, samt 
 
att hänskjuta frågan om anslag för 2023 och framåt till arbetet med 
Mål-och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Sidsjö Fastigheter AB ansöker om kommunalt driftbidrag för 
trygghetsboende. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00396-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24 § 56 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-03-01 
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§ 126 Detaljplan för Katrinehill, Nacksta 6:1 m.fl. 
beslut om att avsluta planuppdrag (SBN 2021-02-
24 §31) 
(KS-2021-00306-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta planuppdraget detaljplan för Katrinehill, Nacksta 6:1 mfl, 
 
att förvärvade fastigheter till ett inköpspris av 4 341 000 kronor 
tillförs kommunens markreserv, samt 
 
att nedlagda utredningskostnader i planuppdraget 7 218 778 kronor 
får belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2021. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att planuppdraget för Katrinehill, 
Nacksta 6:1 m.fl. ska avslutas och att nämnden ska ersättas för 
nedlagda utredningskostnader och investeringsutgifter, kopplade till 
planuppdraget. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 37 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00306-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-24 §31 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-11-23 
• Översiktlig kalkyl 
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§ 127 Försäljning av fastigheter Alnö-Bölen 1:172 
m.fl 
(KS-2021-00307-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat köpeavtal mellan Sundsvalls kommun och FHV 
Mark AB (559146-5710), samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna 
köpebrev med kvittens efter att köpeskilling till fullo erlagts. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer 15 villatomter i 
Ankarsvik på Alnö till FHV Mark AB, köpeskillingen uppgår till 
11 800 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00307-2 
• Stadsbyggnadsnämndens 2021-02-24 § 33 
• Köpeavtal (FHV Mark AB) Fiskarhedenvillan 
• Kartbilaga Villatomter Ankarsvik 
• Beteshagen tomter 
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§ 128 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. 
 
 

• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 20 april 2021: 
 § 20 Sundsvalls kommuns yttrande över 

samrådsunderlag Eystrasalt Offshore vindkraftsprojekt 
 § 23 Remissvar Trafikverkets utpekande av 

riksintressen för kommunikationer 
 § 24 Samrådsyttrande om val av lokalisering för 

Ostkustbanan 
 § 27 Undertecknande av Demokratideklaration 

 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 27 april 2021: 

 § 28 Donationsmedelsrapport 2020 
 § 30 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska 

planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2022 
med plan för 2023-2024 

 § 35 Ansökan om utökad budgetram för driftbidrag till 
trygghetsboende 
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• Service- och förvaltningsutskottet den 27 april 2021: 

 § 40 Nytt objekt, nybyggnation av barnboende, 
korttidsboende barn och fritidsverksamhet barn -
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 41 Kungsnäs ridcenter, avveckling av 
oljeanvändning, projektering och genomförande av 
nytt uppvärmningssystem för ridhus - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 42 Essviks skola, energiåtgärder, installation 
bergvärme - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 43 Essviks skola, ombyggnation av klassrum, 
grupprum och entréer - medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter 
 

Delgivningskvitton 
• KS-2021-00365-3 Norrmalm 11 Markundersökning Norra 

Berget 
• KS-2021-00431-2 E-delgivning av Länsstyrelsens beslut, drn 

452-6901-2020 
 
Yttranden 

• KS-2021-00137 Yttrande Betänkandet Bygg och bo till lägre 
kostnad förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet 

• KS-2021-00394 Yttrande Granskning av detaljplan för 
flytande bostäder vid Rosenborgskajen Stenstaden 1:4 och 
Östermalm 1:6 

• KS-2021-00502 Yttrande gällande förslag på ändringar i 
HSLF-FS 2021:2 samt bilaga 

 
Investeringsbeslut 

• KS-2021-00421 Ombyggnation och anpassningar Café 
Lindgården 

 
Tilldelningsbeslut 

• KS-2018-00416 Tilldelningsbeslut Grönyteskötsel och 
manuell snöröjning 2020 inom Sundsvalls kommun (UH-
2019-434) 
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• KS-2020-00305 Tilldelningsbeslut Stängsel, montage och 
service (UH-2019-73) 

• KS-2020-00364 Tilldelningsbeslut Print som tjänst 2020 
(UH-2020-1) 

• KS-2020-00407 Tilldelningsbeslut Rekryteringsverktyg (UH-
2019-392) 

• KS-2020-00418 Tilldelningsbeslut Tryckeritjänster (UH-
2019-621) 

• KS-2020-00477 Tilldelningsbeslut Gymnastikinventarier och 
Idrottsmateriel (UH-2019-521) 

• KS-2020-00489 Tilldelningsbeslut VS-arbeten (UH-2018-
811) 

• KS-2020-00640 Tilldelningsbeslut Framåtlutande teknologier 
(UH-2020-14) 

• KS-2020-01031 Tilldelningsbeslut Madrasser till vårdsängar 
(UH-2020-264) 

 
Personalärenden 

• KS-2021-00012-7 Anmälan av delegationsbeslut 
personalärenden 
(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på 
kommunstyrelsekontoret.) 

 
Nr i pärm Datum för 

beslut 
Beslut  Beslut 

fattat av 
Punkt i 
delegations-
ordning 

1 2021-04-14 Minskad arbetstid för 
äldre anställda fr.o.m. 
2021-05-01 

HR-direktör Punkt K 1 

2 2021-04-28 Minskad arbetstid för 
äldre anställda 
fr.o.m.2021-09-01 

HR-direktör Punkt K 1 
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§ 129 För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
• Protokoll:  

 Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 
protokoll 2021-04-16, inkl bilagor 

 Grundläggande granskning barn- och 
utbildningsnämnden 

 Grundläggande granskning individ- och 
arbetsmarknadsnämnden 

 Grundläggande granskning kultur- och 
fritidsnämnden 

 Grundläggande granskning lantmäterinämnden 
 Grundläggande granskning miljönämnden 
 Grundläggande granskning 

stadsbyggnadsnämnden 
 Grundläggande granskning vård- och 

omsorgsnämnden 
 Grundläggande granskning 

Överförmyndarnämnden MITT 
 Protokoll Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
2021-04-16 § 44 Revidering av förbundsordning 
och samarbetsavtal 

 Protokoll Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
2021-04-16 

 Protokoll Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
2021-04-29 

 Protokoll ServaNet 2021-01-27 
 Protokoll ServaNet 2021-02-24 
 Protokoll ServaNet 2021-03-04 
 Protokoll Sundsvall Elnät AB 2021-01-26 
 Protokoll Sundsvall Elnät AB 2021-02-23 
 Samordningsförbundet i Sundsvall 2021-03-26 
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