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Tid Kl. 14.00 – 14.45 
Plats Kommunhuset, kommunstyrelsens sessionssal 
  

Ledamöter Närvarande 0F0F0F0F

1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Bodil Hansson (S), ordförande X ej §220 pga jäv Mikael Westin §220 
Niklas Säwén (S), vice ordf. X   
Erfan Kakahani (V) X   
Lisa Tynnemark (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X ej §216 pga jäv Mikael Westin §216 
Hans Forsberg (C) X   
Sanna Jonsson (C) X ej §216 pga jäv Jonas Väst §216 
Leif Nilsson (S) X   
Alicja Kapica (M) X   
Viktoria Jansson (M) X ej §216 pga jäv Tom Emanuelz §216 
Stefan Falk (L) - Ina Lindström Skandevall §§213-230 
Bertil Kjellberg (M) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Börje Mattsson (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹   
Mikael Westin (S) X  §§216, 220 
Jeanette Hedlund (S) -   
Jonas Väst (S) X  §216 
Annika Kallin (S) -   
Jan Lahti (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Isabell Mixter (V) X   
Niklas Evaldsson (V) -   
Ina Lindström Skandevall (L) X  §§213-230 
Tom Emanuelz (M) X  §216 
Catrin Eliasson (L) -   
Ronja Strid (KD) X   
Kevin Sahlin (SD) X   
Tomasz Baron (SD) -   
    
 

Övriga närvarande    

Jonas Walker kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Patrik Jansson kommunsekreterare  

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Protokollet omfattar §§ 213-230 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande §§213-219, 221-230 

Niklas Säwén 
Ordförande §220 

 
 
 
 
Liza-Maria Norlin 
Justerare  

 
 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 3 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Justering 
 
Till justerare av dagens protokoll väljs Liza-Maria Norlin, med Ina 
Lindström Skandevall som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 213  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2021-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges 
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella 
frågor. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Jonas Walker 
om följande punkter: 
 

 Juridisk kompetens inom kommunstyrelsekontoret och 
kommunkoncernen.  
 

 Ärenden som kan komma i framtiden kopplat till eventuell 
etablering Nothvolt och Volvo Cars. 

 
_ _ _ _ 
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§ 214  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och dess utskott 2022 med plan för 2023 
(KS-2021-00775-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
2022: 17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 12 
september, 17 oktober, 14 november (konstituerande) och 5 
december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och 
näringslivsutskottet 2021: 25 januari, 22 februari, 7 mars, 22 mars, 26 
april, 31 maj, 7 juni, 30 augusti, 27 september, 3 oktober, 25 oktober, 
22 november och 20 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för service- och 
förvaltningsutskottet 2022: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 
31 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november 
och 20 december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och 
utvecklingsutskottet 2022: 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 
24 maj, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 
december, 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för personalutskottet 2022: 
15 mars, 24 maj, 14 juni, 20 september, 15 november och 13 
december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen 2023: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 11 april, 15 
maj, 12 juni, 11 september, 16 oktober, 13 november och 4 
december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och 
näringslivsutskottet 2023: 24 januari, 21 februari, 6 mars, 21 mars, 25 
april, 30 maj, 5 juni, 29 augusti, 26 september, 2 oktober, 24 oktober, 
21 november och 19 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för service- och 
förvaltningsutskottet 2023: 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 
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30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november 
och 19 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och 
utvecklingsutskottet 2023: 17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 
23 maj, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november och 12 
december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
personalutskottet 2023: 14 mars, 23 maj, 20 juni, 19 september, 14 
november och 12 december, 
 
att samtliga sammanträden för kommunstyrelsen och 
personalutskottet, samt finans- och näringslivsutskottets 
sammanträden den 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 
30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 20 december 
2022 förläggs till klockan 14.00 på sammanträdesdagarna, 
 
att finans- och näringslivsutskottets sammanträden den 7 mars, 7 juni 
och 3 oktober 2022 förläggs till klockan 09.00 på 
sammanträdesdagarna, samt 
 
att plan- och utvecklingsutskottets samt service- och 
förvaltningsutskottets sammanträden 2022 förläggs till klockan 09.00 
på sammanträdesdagarna. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 med 
plan för 2023. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00775-1 
 Bilaga - Sammanträdesdagar KF, KS (och dess utskott) 2022 med 

plan för 2023 
_ _ _ _ 
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§ 215  Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
(KS-2021-00223-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen, 
daterad 2021-10-05. 
 

Ärendet 
Ärendet avser en årlig revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-10-26 
§81 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00223-4 
 Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering 2021 
 Remissvar delegationsordning (del av HR) 
 Remissvar IT 
 Remissvar delegationsordning från KS Avd Samhällsutveckling 
 Synpunkt delegationsordning (Samhällsutveckling) 
 Remissvar Drakfastigheter 
 Remissvar HR 
 Remissvar inköpsavdelningen 
 Remissvar M.F 
 Delegationsordning Drakfastigheter 2021-09-21 

 
_ _ _ _ 
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§ 216 Årsredovisning 2020 för Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse 
(KS-2021-00042-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2020, samt 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

Ärendet 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2020. 

Jäv 
Åsa Ulander (S), Sanna Jonsson (C), Viktoria Jansson (M) samt ej 
tjänstgörande ersättare Isabell Mixter (V) anmäler jäv och deltar 
därmed inte i behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00042-1 
 Årsredovisning 2020 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 
 Revisionsberättelse 2020 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 

 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 9 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 217 Förslag till besparingar på den politiska 
organisationen i Sundsvalls kommun 
(KS-2021-00902-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktige ska bestå av 71 mandat från och med det 
allmänna valet i september 2022,  
 
att Länsstyrelsen beräknar antalet ersättare i fullmäktige enligt 
kvoten om hälften av ledamöterna, 
 
att kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare från 
och med att ny kommunstyrelse väljs nästa gång,  
 
att inte tillsätta en ny demokrati- och uppföljningsberedningen efter 
det allmänna valet i september 2022, 
 
att sänka den totala ekonomiska ramen för hel- och 
deltidsarvoderade förtroendevalda motsvarande en summa på 50 
procent av en heltid, 
 
att uppdra till arvodeskommittén att se över vilka uppdrag 
minskningen av den totala ramen motsvarande en summa på 50 % av 
en heltidsarvoderad ska omfatta, 
 
att minskningen av den totala ramen för hel- och deltidspolitiker 
motsvarande en summa på 50 % av en heltidsarvoderad inte omfattar 
den totala ramen för gruppledararvode, 
 
att uppdra till arvodeskommittén att återkomma med ett förslag hur 
rambudgeten för partistödet arbetas in i budgeten, 
 
att minska antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens plan- 
och utvecklingsutskott samt service- och förvaltningsutskott från 7 
till 5 från och med kommunstyrelsen utses nästa gång, 
 
att utvärdera kommunstyrelsens utskottsstruktur efter halva 
mandatperioden 2022-2026, 
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att ta bort månadsarvodet för ordföranden i kommunstyrelsens 
personalutskott från och med personalutskottet väljs nästa gång, 
 
att rekommendera arvodeskommittén att se över nivåerna på 
sammanträdesarvodet för kommunfullmäktiges sammanträden och 
för partigruppsmötena som är i anslutning till dessa,  
 
att arvodeskommittén i översynen av arvodesnivåerna för 
fullmäktiges sammanträden och de anslutande partigruppsmötena 
beaktar att arvodesnivåerna även fortsättningsvis ska vara högre än 
nämndernas sammanträdesarvode, samt 
 
att rekommendera arvodeskommittén att överväga att avskaffa 
sammanträdesarvodet för månadsarvoderade ledamöter i nämndernas 
utskott.  
 

Ärendet 
Fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen 
överlämnar sina förslag på besparingsåtgärder till 
kommunfullmäktige. 
 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på attsats 3 och 9 i 
fullmäktigeberedningens förslag. Vidare yrkar hon bifall till följande 
tilläggsatssats: 
 

att minska antalet utskott i kommunstyrelsen från fyra till tre 
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag på attsats 9 i 
fullmäktigeberedningens förslag. Vidare yrkar hon bifall till Liza-
Maria Norlins (KD) tilläggsattsats. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till fullmäktigeberedningens förslag till 
beslut. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till fullmäktigeberedningens 
förslag, med ändring av attsats 1 så den får följande lydelse:  
 

att kommunfullmäktige ska bestå av 61 mandat från och med det 
allmänna valet i september 2022. 

 
Hon yrkar sedan bifall till följande tilläggsattsats: 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 11 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
att  partistödet sänks i enlighet med minskat kommunfullmäktige. 

 
Vidare yrkar Viktoria bifall till Liza-Maria Norlins (KD) 
tilläggsattsats. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag, dels Niklas Säwéns 
(S), dels Liza-Maria Norlins (KD), dels Ina Lindström Skandevalls 
(L) och dels Viktoria Janssons (M) förslag. Hon ställer dessa mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas 
Säwéns (S) förslag. 

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

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00902-1 
 Protokollsutdrag fullmäktigeberedningen för översyn av den 

politiska organisationen 2021-10-28 
 Förslag på besparingar på den politiska organisationen i 

Sundsvalls kommun 2021-10-28 
 

_ _ _ _ 
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§ 218 Svar på revisionsrapport om välfärdsteknik 
(KS-2021-00483-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets skrivelse (KS-2021-00483) 
som svar till revisorerna, samt 
 
att överlämna svaret till Sundsvalls kommuns revisorer. 
 

Ärendet 
Ärendet avser en granskning av Sundsvalls kommuns styrning av 
verksamhetsutveckling med hjälp av digital välfärdsteknik. 
Granskningen är genomförd enligt revisionsplanen för 2021 av 
KPMG på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer. Ärendet är ett 
svar till revisorerna. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-10-26 
§82 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00483-5 
 Rapport kommunens införande av digital välfärdsteknik 

 
_ _ _ _ 
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§ 219 Överlåtelse av aktier i EFO AB 
(KS-2021-00268-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna överlåtelsen av aktier i EFO AB från Korsta Oljelager 
AB till Sundsvall Energi AB. 
 

Ärendet 
Överlåtelse av aktier i EFO AB från Korsta Oljelager AB (KOLAB) 
till Sundsvall Energi AB (SEAB). 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 §88 
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00268-2 
 Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2021-02-05 
 Skrivelse Stadsbacken AB - Överlåtelse av aktier i EFO AB 
 Medgivande från Jämtkraft AB 2020-05-13 
 Protokollsutdrag Korsta Oljelager AB 2020-02-20 § 3 
 Protokollsutdrag Sundsvall Energi AB 2020-02-20 § 5 

 
_ _ _ _ 
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§ 220  Förslag om justeringar av Ostkustbanan 
2015 AB:s styrande dokument 
(KS-2021-00858-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderade styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB 
avseende aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, daterade 
2021-10-01, samt 
 
att stämmoombudet instrueras rösta för att de nya styrande  
dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) 
fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (som 
planeras till december 2021). 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut om att justera Ostkustbanan 2015 
AB:s styrande dokument.  

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

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 §90 
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00858-2 
 Förslag - ny bolagsordning Ostkustbanan 2015 AB 2021-10-01 
 Förslag - nytt aktieägaravtal Ostkustbanan 2015 AB 2021-10-01 
 Förslag - nytt ägardirektiv Ostkustbanan 2015 AB 2021-10-01 
 Aktieägaravtal Ostkustbanan 2015 AB, fastställt 2018-05-18 
 Ägardirektiv Ostkustbanan 2015 AB, fastställt 2018-05-18 
 Bolagsordning Ostkustbanan 2015 AB, fastställd 2018-05-18 

 
_ _ _ _ 
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§ 221 Upphävande av åtgärder för att underlätta 
för näringslivet till följd av coronapandemin 
(KS-2021-00870-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  i och med utgången av 2021,upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2020-12-21 § 191, (KS-2020-011171), om att på kortast 
möjliga tid från det att fakturan inkommit, betala leverantörsfakturor 
till företag inom restaurang och besöksnäringen,  
 
att i och med utgången av 2021, upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2020-12-21 § 191, (KS-2020-011171) om att kundfakturor till 
företag inom restaurang och besöksnäringen ska ha en förfallodag 
som ligger 150 dagar framåt, samt 
 
att övriga att satser i kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 191 
(KS-2020-01171) endast gällde till och med 2020-12-31. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 § 191 att på kortast 
möjliga tid från det att fakturan inkommit, betala leverantörsfakturor 
till företag inom restaurang och besöksnäringen. Fullmäktige 
beslutade vidare att kundfakturor till företag inom restaurang och 
besöksnäringen ska ha en förfallodag som ligger 150 dagar framåt. 
 
I detta ärende är förslaget att den beslutade avvikelsen från ordinarie 
rutiner för betalning av leverantörsfakturor och förfallodag på 
kundfakturor upphör i och med utgången av 2021. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 §89 
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00870-2 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-21 §191 

 
_ _ _ _ 
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§ 222  Sidsjö 2:1 Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av en sandficka 
(KS-2021-00841-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap 31 § ge 
bygglov för nybyggnad av en sandficka. 
 
 
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. 
 

 Åtgärden får inte påbörjas förrän ni har fått ett startbesked enligt 
10 kap. 3 § PBL.  

 
 En certifierad kontrollansvarig krävs inte i det aktuella ärendet. Se 

mer information i det separata dokumentet med information om 
start- och slutbesked. 

 
 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. Lovet kungörs två 
arbetsdagar efter att protokollet 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 byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats av 

stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 
 

 Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.  
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 Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

 
 Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 
 Dagvatten inklusive snö ska tas omhand inom den egna 

fastigheten och inte föras vidare 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 en ansökan om bygglov för nybyggnad av en sandficka 
på fastigheten Sidsjö 2:1. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-10-19 §52 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00841-1 
 Bilagor Sidsjö 2:1 

 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 18 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 223  RÖKLAND 1:150, Kyrkskolan och Röklands 
skola, uppdrag om försäljning av fastighet 
(KS-2021-00821-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Rökland 
1:150, med tillhörande byggnader Kyrkskolan och Röklands skola till 
högsta försäljningspris, samt 
 
att tf fastighetschef Magnus Karlsson ges rätt att underteckna 
erforderliga handlingar för genomförandet av fastighetsförsäljningen 
såsom köpekontrakt, likvidavräkning och köpebrev. 
 

Ärendet 
Från och med år 2020 bedrivs ingen kommunal skolverksamhet på 
Kyrkskolan och Röklands skola, belägna på den kommunägda 
fastigheten Rökland 1:150. Ingen annan kommunal verksamhet har 
behov av fastigheten inom överskådlig tid.  Ärendet utgörs av beslut 
om att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Rökland 
1:150 med tillhörande byggnader Kyrkskolan och Röklands skola.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-10-26 
§86 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00821-1 
_ _ _ _ 
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§ 224  Motion (M) om valfrihet för skolor och 
äldreboenden 
(KS-2021-00279-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 

Ärendet 
I en motion från (M) föreslår motionärerna att kommunfullmäktige 
beslutar att skolledare och chefer inom äldreomsorgen ska kunna 
välja mellan kommunal drift av kök- och måltidsverksamheten eller 
att ha den i extern drift. Ärendet är ett förslag till beslut på motionen.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M), Ina Lindström Skandevall (L), Liza-Maria Norlin 
(KD) och Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag om att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag och dels Alicja Kapica (M) 
med fleras förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt service- och 
förvaltningsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-10-26 
§88 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00279-5 
 Yttrande från Mat och måltider 2021-03-30 
 Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 § 121 
 Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2021-04-20 
 Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2021-06-15 § 62 
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 Vård och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-06-07 
 Motion (M) om valfrihet för skolor och äldreboenden 
_ _ _ _ 
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§ 225 Motion (L) publicera alla nämnder och 
styrelsers möteshandlingar och protokoll på 
kommunens hemsida 
(KS-2019-00216-32) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionens första yrkande så till vida att kommunstyrelsens 
möteshandlingar ska läggas ut på kommunens hemsida senast tre 
arbetsdagar efter det att handlingarna gjorts tillgängliga för styrelsens 
ledamöter och ersättare,  
 
att bifalla motionens andra yrkande så till vida att 
kommunfullmäktiges möteshandlingar ska läggas ut på Sundsvalls 
kommuns hemsida i samband med att handlingarna gjorts tillgängliga 
för fullmäktiges ledamöter och ersättare, 
 
att avslå motionens tredje yrkande, 
 
att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möteshandlingar ska 
läggas ut på kommunens hemsida med start senast februari 2022,   
 
att beslutet om att kommunfullmäktiges handlingar ska publiceras på 
kommunens hemsida i samband med att kallelsen gjorts tillgänglig 
för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, skrivs in i 
fullmäktiges arbetsordning, 
 
att fullmäktiges beslut om att kommunstyrelsen handlingar ska 
publiceras på kommunens hemsida senast tre arbetsdagar efter att 
handlingarna gjorts tillgängliga för styrelsens ledamöter och 
ersättare, skrivs in i kommunstyrelsens nämndspecifika reglemente, 
 
att uppmana de kommunala bolagen att publicera sina protokoll på 
internet om så inte redan görs, samt  
 
att kommunstyrelsen säkerställer att det är möjligt att via 
kommunens hemsida få åtkomst till de bolagsprotokoll som läggs ut 
på de enskilda bolagens hemsida.   
 
att uppmana nämnderna att möteshandlingar läggs ut på kommunens 
hemsida senast tre arbetsdagar efter att handlingarna gjorts 
tillgängliga för nämndens ledamöter och ersättare. 
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Ärendet 
Ärendet är en motion från Liberalerna där motionärerna föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att alla nämnders samt 
kommunfullmäktiges möteshandlingar publiceras på kommunens 
hemsida, i samband med att handlingarna tillsänds nämnds- och 
fullmäktigeledamöterna. Motionärerna föreslår också att förslaget 
verkställs omgående. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till plan- och 
utvecklingsutskottets förslag, med ändring av attsatserna 1, 2 och 5 så 
att de får likalydande formulering som de attsatser som reviderades i 
utskottet, d v s att de nuvarande lydelserna ”skickats till” och ”tagit 
del av” ersätts med ”gjorts tillgängliga”. 
 
Vidare yrkar hon på att attsats 9 får följande lydelse: 
 

att nämndernas möteshandlingar läggs ut på kommunens 
hemsida senast tre arbetsdagar efter att handlingarna gjorts 
tillgängliga för nämndens ledamöter och ersättare. 

 
Niklas Säwén (S) instämmer i Ina Lindström Skandevalls (L) 
yrkande gällande ändringar av attsatserna 1, 2 och 5 i utskottets 
förslag. Vidare yrkar han avslag på hennes förslag om ändring av 
attsats 9.  
 
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Börje Mattson (SD) 
instämmer i Ina Lindström Skandevalls (L) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Niklas Säwéns (S) förslag och dels Ina Lindström Skandevall (L) 
med fleras förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt Niklas Säwéns (S) förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Ina Lindström Skandevall (L), Alicja 
Kapica (M), Bertil Kjellberg (M) Viktoria Janssons (M) och Börje 
Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-10-19 §53 
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00216-32  
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 Återremiss - Tillgänglighetsdirektivet och publicering av 
möteshandlingar på sundsvall.se 2021-09-06 

 PM Ökad Hotbild mot förtroendevalda 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-05-31 §152  
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-16  §236 
 Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2020-10-20 §46 
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2020-09-05 
 Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §38 
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse  
 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 §98 
 Barn- och utbildningskontorets skrivelse 
 Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämndens § 60 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
 Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2019-04-24 §13 
 Lantmäterikontorets tjänsteskrivelse 
 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-04-24 §48 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 
 Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 

och integration 2019-04-24 § 30 
 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations tjänsteskrivelse 
 Protokollsutdrag miljönämnden 2019-04-10 §34 
 Miljökontorets tjänsteskrivelse 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidiekonferens 2019-

03-15 § 23 
 Remissyttrande - Logistikparken i Sundsvall AB 
 Remissvar - Stadsbacken AB 
 Remissyttrande - Mitthem AB 
 Remissyttrande – Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
 Remissyttrande - ServaNet AB 
 Remissyttrande - Sundsvall Elnät AB 
 Remissyttrande - Sundsvall Hamn AB protokoll 
 Remissyttrande - Sundsvall Energi AB 
 Remissyttrande - SKIFU 
 Motion (L) Publicera alla nämnder och styrelsers 

möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida 
_ _ _ _ 
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§ 226 Motion (M) om professionella ledamöter i 
styrelser för kommunala bolag 
(KS-2021-00391-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Moderaterna om att öka antalet 
professionella ledamöter i styrelser för kommunala bolag. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottet förslag 
om att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Alicja Kapica (M) 
och Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Hon ställer dessa mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och 
näringslivsutskottets förslag. 

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

Deltagande i beslut 
Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att hon återkommer i ärendet 
vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därmed inte i 
dagens beslut. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 §89 
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00391-6 
 Remissvar Centerpartiet - Motion M om professionella ledamöter 

i styrelser för kommunala bolag 
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 Remissvar Moderaterna - Motion (M) professionella ledamöter i 
styrelser för kommunala bolag 

 Remissvar Socialdemokraterna - Motion (M) om professionella 
ledamöter i styrelser för kommunala bolag 

 Motion (M) om professionella ledamöter i styrelser för 
kommunala bolag 
 

_ _ _ _ 
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§ 227  Motion (M) om att minska antalet vänorter 
(KS-2021-00392-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är svar på en motion från moderaterna (M) om att minska 
antalet vänorter. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att bifalla motionen. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 §92 
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00392-5 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidiekonferens 2021-

05-21 § 39 
 Motion (M) om att minska antalet vänorter 

 
_ _ _ _ 
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§ 228  Motion (M) om att införa en arkitekturpolicy 
(KS-2021-00393-5) 
 

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

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Moderaterna om att införa en 
arkitekturpolicy. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen. Vidare önskar hon få 
lämna en protokollsanteckning.  
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag om att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Ina Lindström Skandevall (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Börje 
Mattsson (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande och 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Alicja Kapica (M) med 
fleras förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapica (M) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

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

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M), Ina Lindström Skandevall (L), Liza-Maria Norlin 
(KD) och Börje Mattsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
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Vi yrkar bifall för motionen då en arkitekturpolicy skulle komma att 
omfatta hela kommunens geografiska yta - vilket är viktigt då 
samhällsutveckling behöver göras med omsorg om platsen oavsett 
var i kommunen den ligger. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-10-19 §54 
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00393-5 
 Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2021-06-16 §108 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse  
 Motion (M) om att införa en arkitekturpolicy 

 
_ _ _ _ 
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§ 229  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 

 Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 19 oktober 2021: 

 § 50 Samråd för järnvägsplan dubbelspår 
Ostkustbanan-Kubikenborg-Sundsvall C 

 § 51 Ostkustbanan dubbelspår Dingersjö – 
Kubikenborg 
 

 Protokoll service- och förvaltningsutskottet 26 oktober 2021: 

 § 80 Ordförandeförslag om översyn av regler för 
fossilbränslefria kommunala transporter 

 § 83 Förstudie för nya utomhusbad i Nacksta och 
Maland 

 § 84 Inhyrning av lokaler till vård- och 
omsorgsförvaltningen samt individ- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, Skörden 1 

 § 85 Kronans förskola, ombyggnation av 
ventilationssystemet, anpassningar och 
myndighetskrav - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 
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 § 87 Nya lokaler åt Medelpads räddningstjänstförbund 
och SOS Alarm AB, Ändring attesträtt 

 
 Protokoll finans- och näringslivsutskottet 26 oktober 2021: 

 § 86 Ekonomisk månadsrapport september 2021 

 § 87 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2021 

Yttranden 
 KS-2021-00790-2 Svar på remiss angående hantering av 

jävsfrågor inom stadsbyggnadsnämndens verksamheter 
 KS-2021-00864 Yttrande tidig dialog - Detaljplan Sköle 25:6 

 
Investeringsbeslut 

 KS-2021-00770 Stjärnans förskola byggnation av bullerplank 
 KS-2021-00852 Ejderns förskola byte av ventilationsaggregat 
 KS-2021-00956-1 Skogsbackens förskola, solceller - 

genomförande av energieffektiviseringsåtgärder 
 

Delgivningskvitton 
 KS-2021-00690-7 Mottagande av E-delgivning - Avgift för 

kontroll som ursprungligen inte var planerad (Hagaskolans 
kök) MK2021-2017 

 
Tilldelningsbeslut 

 KS-2020-00766 Delbeslut Datorarbetsplats som tjänst (UH-
2020-214) 

 KS-2021-00085 Tilldelningsbeslut Ventilationsarbeten (UH-
2020-118) 

 KS-2021-00086 Tilldelningsbeslut Saneringsarbeten (UH-
2020-119) 

 KS-2021-00113 Tilldelningsbeslut Konsultstöd inom 
digitalisering (UH-2020-387) 

 KS-2021-00445 Tilldelningsbeslut Textilslöjdsmaterial (BN 
2021-59, Kramfors dnr) 

 KS-2021-00495 Tilldelningsbeslut Konsultstöd Open 
Hierarchy (UH-2021-4) 

 KS-2021-00517 Tilldelningsbeslut Språkkonsulter (UH-2021-
272) 

 KS-2021-00543 Tilldelningsbeslut Konsultstöd Business 
Intelligence, Data Warehouse & Master Data Management 
(UH-2020-477) 

 KS-2021-00553 Tilldelningsbeslut Hyrestjänster för maskiner 
och utrustning (UH-2020-52) 
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 KS-2021-00580 Tilldelningsbeslut Bostad med särskild 
service (UH-2019-36) 

 KS-2021-00615 Tilldelningsbeslut Telefoniplattformen (UH-
2020-51) 

 KS-2021-00642 Tilldelningsbeslut Trä- och 
metallslöjdsmaterial (L 21-027F, Ö-vik dnr) 

 KS-2021-00704 Tilldelningsbeslut Natursten (UH-2020-117) 
 

Övriga delegationsbeslut 
 KS-2021-00930-1 Rätt att teckna avtal 
 KS-2021-00115 Beslut om undertecknande av förlikning 

 
Personalärenden 

 KS-2021-00012-15 Anmälan av delegationsbeslut 
personalärenden 
 

Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut   Punkt i 
delega‐ 
tionsordning 

1 2021-10-19 Minskad arbetstid för äldre anställda 
fr.o.m. 2022-01-01 

Punkt 18.1 

 
_ _ _ _ 
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§ 230 För kännedom 
(KS-2021-00080) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

 Styrelseprotokoll:  

 Protokoll Mitthem AB 2021-09-07 
 Protokoll 4 REKO i Sundsvall AB 2021-09-24 
 Protokoll 3 MittSverige Vatten & Avfall AB 2021-09-23 
 Protokoll 3 Sundsvall Vatten AB 2021-09-23 
 Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall 2021-10-20 

 
 Övriga protokoll:  

 Protokoll Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 2021-09-29 

 Protokoll Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 2021-10-21 

 Protokoll 13 Skönhetsrådet 2021-09-02 
 

 Kommunrevisionen: 

 Granskning av planering för utskrivningsklara från sluten 
hälso- och sjukvård 
 

 Övrigt: 

 Resultat av inspektion 2021-10-01 - Arbetsmiljöverket 
2021-10-13 

 Godkännande av avvikelse från avtalade villkor för 
chefsavveckling 

 Trafikverket angående remissvar från Sundsvalls 
kommun 

 Sammanträdesplan 2022 för förbundsdirektionen 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 

 Uppföljningsplan för privata utförare av hemtjänst i 
Sundsvall 

_ _ _ _ 
 
 


