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Ledamöter Närvarande0F0F0F0 F

1 Tjänstgörande 
ersättare 

Tjänstgör paragraf 

Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
Niklas Säwén (S) X   
Lisa Tynnemark (S) - Leif Nilsson (S) §§ 43-80 
Anders Hedenius (S) X ej §§ 58, 63, 64 
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João Pinheiro (S) §§ 58, 63, 64 

Åsa Ulander (S) X ej § 49 pga. jäv João Pinheiro (S) § 49 
Hans Forsberg (C) X   
Sanna Jonsson (C) - Jeanette Hedlund (S) §§ 43-80 
Christiane Rüdiger (V) - Annika Kallin (S) §§ 43-80 
Alicja Kapica (M) X   
Viktoria Jansson (M) X   
Bertil Kjellberg (M) - Ina Lindström 

Skandevall (L) 
§§ 43-80 

Stefan Falk (L) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Mats Hellhoff (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Leif Nilsson (S) X §§ 43-80  
Jeanette Hedlund (S) X §§ 43-80  
Jonas Väst (S) -   
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Christina Nordenö (S) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
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Ina Lindström Skandevall (L) X §§ 43-80  
Tom Emanuelz (M) -   
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Emil Esping (KD) X   
Johnny Skalin (SD) -   
 
Övriga närvarande 

   

Åsa Bellander kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Jimmy Andersson kommunjurist  
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Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Caroline Grafström kommunsekreterare  

 
 
Protokollet omfattar §§ 43-80 
 
Det noteras till protokollet att punkt 15 ”Årsredovisning 2019 för 
Mitthem AB” utgår från dagordningen. 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Stefan Falk 
Justerare 

 
 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 
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Justering 
 
Till justerare väljs Stefan Falk, med Liza-Maria Norlin som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 43  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2020-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

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

Överläggning 
Kommundirektör Åsa Bellander ger kommunstyrelsens ledamöter en 
lägesrapport av bland annat kommunens åtgärder och 
kommunikationsstrategi med anledning av coronaviruset och Covid-
19. 
 
_ _ _ _ 
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§ 44  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2020-00014) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 45  Avveckling av Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB 
(KS-2020-00318-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att likvidera Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB,  
 
att genom likvidationen övertar Sundsvalls kommuns sin andel av 
bolagets totala garantiåtagande vilket totalt uppgår till 76 500 000 kr,  
 
att de likvida medel som frigörs i samband med avveckling används 
till att minska Sundsvall kommuns lånefinansiering, 
 
att uppdra till ägarrepresentant att vid bolagsstämman för bolaget 
besluta om utdelning av 441 812 128 kr till Sundsvalls kommun av 
föreslagna totala utdelningen på 1 188 000 000 kr, samt 
 
att uppdra till ägarrepresentant att vid bolagsstämman för bolaget 
besluta att bolaget skall likvideras. 

Ärendet 
Ärendet handlar om avveckling av Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00318-1 

Uppföljning av beslut 
Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen efter det att 
avvecklingen av nämnda bolag är genomförd. 
 
_ _ _ _ 
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§ 46  Årsrapport 2019 för kommunstyrelsen 
 (KS-2019-01131-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna årsrapport 2019 för kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns regler för styrning och uppföljning av 
mål och resurser följs nämndernas och kommunstyrelsens ekonomi 
och verksamhet upp i två delårsrapporter och en årsrapport under 
verksamhetsåret. Kommunstyrelsens årsrapport följer upp 
kommunstyrelsens beslutade mål och resursplan för 2019. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2020-02-25 - § 15 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01131-1 
• Bilaga 3. Investeringsrapport för förvaltningsfastigheter 2019 
• Årsrapport 2019 kommunstyrelsen förslag reviderad 20-01-31 

 
_ _ _ _ 
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§ 47  Årsredovisning 2019 för kommunen och 
kommunkoncernen 
 (KS-2020-00027-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa årsredovisning 2019 för kommunen och 
kommunkoncernen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen för 2019 för kommunen och 
kommunkoncernen, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att senast i juni 2020 upprätta ett 
förslag på åtgärdsplan för att återställa det negativa 
balanskravsresultatet i bokslutet 2019 i enlighet med 
kommunallagens krav. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till årsredovisning 
2019 för kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i 
årsredovisningen uppgår till -104,5 miljoner kronor för kommunen 
och till -57,8 miljoner kronor i den sammanställda redovisningen. 
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens 
ekonomi inte är i balans. Kommunen når inte heller alla mål för god 
ekonomisk hushållning. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut med följande tilläggsattsatser:  
 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att uppdra till vård och omsorgsnämnden, Individ och 
arbetsmarknadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden 
att senast till kommunfullmäktiges möte i maj 2020 
återkomma med förslag som visar en budget i balans för 2020 
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att uppdra åt kommunstyrelsen att senast i maj 2020 utarbeta 
en handlingsplan som ökar måluppfyllelsen av de 
verksamhetsmål som inte uppnås under 2019 

 
att kommunens ekonomiska redovisning bör övergå till 
kvartalsrapporter/halvårs delårsbokslut 

 
Vidare önskar Stefan Falk (L) lämna en protokollsanteckning. 
 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med 
fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag.  
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falks (L) 
protokollsanteckning får lämnas.  

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L) och Liza-Maria Nordin (KD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna konstaterar att 
Sundsvalls kommun inte når ett acceptabelt resultat för 2019, liksom 
tidigare för år 2018. Dessvärre ser det illavarslande ut även för 
2020. Det är därför av stor vikt att de nämnder som under 2019 
visade ett underskott får i uppdrag att redovisa hur de avser att nå 
det budgeterade resultatet redan detta år. Risken är i annat fall att 
underskotten fortsatt blir så stora för dessa nämnder att balanskrav 
för underskottet om 104,5 mnkr 2019, liksom det kvarstående 
underskottet från 2018 samt de i gällande budget beslutade 
effektiviseringarna, sammantaget resulterar i nya samlade underskott 
för kommunen.” 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-03-09 - § 17 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00027-6 
• Årsredovisning 2019 2020-03-03 
 
_ _ _ _ 
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§ 48  Överföring av nämndernas resultat och 
investeringsanslag 2019 samt anslag för 
förbrukning av överskott 2020 
 (KS-2020-00159-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultatöverföring från 2019 enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag inkluderade att bevilja undantag 
enligt Synnerliga skäl för kostnader inom stadsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen, Drakfastigheter, 
 
att bevilja nämnderna anslag på 9 999 tkr för planerad förbrukning 
av tidigare års överskott, 
 
att finansiering sker med 9 999 tkr ur kommunfullmäktiges anslag 
för ianspråktagande av ackumulerat överskott, 
 
att överförda medel för investeringar endast får användas i den mån 
projekten redan är påbörjade utifrån att samtliga beslut om anslag för 
investeringar ska upphävas och nytt beslut ska ingå i MRP 2021-
2024, samt 
 
att kommunstyrelsen får mandat att besluta i de fall 
investeringsprojekt ändå ska påbörjas med överförda medel under 
2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
ovan, 
 
att delegation ges till kommunstyrelsens finans- och 
näringslivsutskott att besluta om delar av de överförda 
investeringsmedlen får användas för projekt under 2020. 

Ärendet 
Överföring av nämndernas resultat, drift och investeringar, behandlas 
i en egen process – Överföring av resultat. Enligt reglerna så ska 
nämnderna beviljas anslag för den förbrukning som nämnderna ska 
göra av ackumulerat överskott under innevarande år. Prövning av 
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undantag från överföring av resultat ska ske enligt begreppet 
Synnerliga skäl.  
 
Nämndernas samlade egna kapital 2019-01-01 uppgick till -527,7 
mnkr. Kommunstyrelsekontorets förslag till överföring av 2019 års 
resultat med undantag för Synnerliga skäl samt reglering av 
kapitaltjänstkostnader innebär att nämndernas samlade egna kapital 
2020-01-01 uppgår till -842,4 mnkr, se bilaga 1.  
 
Kommunstyrelsekontoret har justerat vård- och omsorgsnämndens 
och individ- och arbetsmarknadsnämndens ackumulerade överskott 
med 252,5 mnkr utifrån resultaten för de senaste 5 åren för de 
verksamheter som överförts mellan nämnderna. Detta med 
utgångspunkt den praxis som tidigare använts vid omorganisationer 
och överföring av verksamheter mellan nämnderna..  
 
Kommunstyrelsekontorets förslag innebär att undantag beviljas för 
miljösaneringar inom stadsbyggnadsnämnden med 1,3 mnkr och 
inom Drakfastigheter med 19,3 mnkr. Undantag föreslås även 
beviljas stadsbyggnadsnämnden med 4,7 mnkr fördelat på rivning av 
Storbron och för nedskrivning av Oasen, Esplanaden. Dessa undantag 
följer tidigare års praxis för vad som kan betraktas som undantag 
enligt Synnerliga skäl. 
 
När årsredovisningen för 2019 behandlas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-03-30 kommer varje nämnds egna kapital 2020-
01-01 ingå med en not om att det är kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Investeringsanslag som inte förbrukats under 2019 och tidigare år 
överförs till 2020 och redovisas i bilaga 3. Överfört belopp uppgår till 
1 574,9 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 § 200, i samband med 
Delårsrapport 2, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inför arbetet 
med MRP 2021-2024 ta fram ett underlag för upphävande av 
investeringar och fatta nya beslut pga den ekonomiska situationen. 
Utifrån detta föreslår kommunstyrelsekontoret att anslag för icke 
påbörjade investeringar bara får användas efter beslut i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott i avvaktan på beslut 
om MRP 2021-2024 i juni 2020. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att nämnderna beviljas anslag på 9 
999 tkr för förbrukning av tidigare års överskott. Finansiering 
föreslås ske genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges anslag 
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för förbrukning av tidigare års överskott som uppgår till 10 mnkr år 
2020. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-03-09 - § 18 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00159-1 
• Överföring resultat 2019 till 2020 Bilaga 1-4 
• Överföring resultat 2019 till 2020 Bilaga 5 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning av anslag för förbrukning av tidigare års överskott samt 
investeringsanslag sker i den ordinarie uppföljningen (månads- och 
delårsrapporter samt årsredovisning).   
 
_ _ _ _ 
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§ 49  Årsredovisning 2019 för Stadsbacken AB 
(KS-2020-00068-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bolagen i Stadsbackenkoncernen har bedrivit sin verksamhet inom 
de kommunala befogenheterna och i enlighet med de kommunala 
ändamålen. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer  
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning  
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2019  

Ärendet  
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2019  
till Sundsvalls kommun. 

Jäv 
Åsa Ulander (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00068-1 
• Protokoll Stadsbacken AB 2020-02-21 § 15 
• Revisionsberättelse 
• Årsredovisning 2019 Stadsbacken AB 
• Granskningsrapport lekmannarevisorer 2019 
 
_ _ _ _ 
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§ 50  Årsredovisning 2019 för MittSverige Vatten 
& Avfall AB 
(KS-2020-00062-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten & 
Avfall AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 

Ärendet 
Styrelsen i MittSverige Vatten & Avfall AB har överlämnat 
årsredovisning för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00062-1 
• Årsredovisning 2019 MittSverige Vatten & Avfall AB inklusive 

revisionsberättelse 
• Granskningsrapport lekmannarevisorer 2019 
 
_ _ _ _ 
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§ 51  Årsredovisning 2019 för Sundsvall Vatten 
AB 
(KS-2020-00063-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00063-1 
• Granskningsrapport lekmannarevisorer 2019 
• Årsredovisning 2019 Sundsvall Vatten AB inklusive 

revisionsberättelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 52  Årsredovisning 2019 för REKO Sundsvall 
AB 
(KS-2020-00053-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i REKO Sundsvall AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i REKO Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00053-1 
• Granskningsrapport lekmannarevisorer 2019 
• Årsredovisning 2019 REKO inklusive revisionsberättelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 53  Årsredovisning 2019 för Sundsvall Energi 
AB 
(KS-2020-00057-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00057-1 
• Årsredovisning 2019 Sundsvalls Energi AB inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer  
 
_ _ _ _ 
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§ 54  Årsredovisning 2019 för Sundsvall Elnät AB 
(KS-2020-00056-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019   

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00056-1 
• Årsredovisning 2019 Sundsvall Elnät AB inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer 
 
_ _ _ _ 
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§ 55  Årsredovisning 2019 för ServaNet AB 
(KS-2020-00055-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2019 till 
Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00055-1 
• Årsredovisning 2019 ServaNet AB inklusive revisionsberättelse 

och granskningsrapport lekmannarevisorer 
 
_ _ _ _ 
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§ 56  Årsredovisning 2019 för Korsta Oljelager AB 
(KS-2020-00058-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00058-1 
• Årsredovisning 2019 Korsta Oljelager AB inklusive 

revisionsberättelse 
• Granskningsrapport lekmannarevisorer 2019 
 
_ _ _ _ 
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§ 57  Årsredovisning 2019 för Mitthem AB 
(KS-2020-00054-1) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 58  Årsredovisning 2019 för Näringslivsbolaget 
AB 
(KS-2020-00065-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Näringslivsbolaget AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 
- avstyrker ansvarsfrihet för den tidigare styrelseordföranden Anders 
Hedenius som lämnade sin befattning i bolaget den 13 augusti 2019 

Ärendet 
Styrelsen i Näringslivsbolaget AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Jäv 
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00065-1 
• Granskningsrapport lekmannarevisorer 2019 
• Granskningsredogörelse lekmannarevisorer 2019 
• Årsredovisning 2019 Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 

inklusive revisionsberättelse 
_ _ _ _ 
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§ 59  Årsredovisning 2019 för Sundsvall 
Logistikpark AB 
(KS-2020-00061-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning 
för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00061-1 
• Årsredovisning 2019 Sundsvall Logistikpark AB inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer  
 
_ _ _ _ 
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§ 60  Årsredovisning 2019 för Sundsvalls 
Oljehamn AB 
(KS-2020-00060-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Oljehamn AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvalls Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning 
för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00060-1 
• Årsredovisning 2019 Sundvalls Oljehamn AB inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer 
 
_ _ _ _ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 61  Årsredovisning 2019 för Sundsvalls Hamn 
AB 
(KS-2020-00059-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB följer 
revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00059-1 
• Årsredovisning 2019 Sundsvalls Hamn AB inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer 
 
_ _ _ _ 
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§ 62  Årsredovisning 2019 för Sundsvalls 
kommuns Industrifastigheter AB 
(KS-2020-00064-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls kommuns 
Industrifastigheter AB följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB har 
överlämnat årsredovisning för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00064-1 
• Årsredovisning 2019 Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB 

inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport 
lekmannarevisorer 

 
_ _ _ _ 
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§ 63  Årsredovisning 2019 för Midlanda 
fastigheter AB 
(KS-2020-00066-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda fastigheter AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 

Ärendet 
Styrelsen i Midlanda fastigheter AB har överlämnat årsredovisning 
för 2019 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00066-1 
• Granskningsrapport lekmannarevisorer 2019 
• Årsredovisning 2019 Midlanda Fastigheter AB inklusive 

revisionsberättelse 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 30 
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§ 64  Årsredovisning 2019 för Midlanda flygplats 
AB 
(KS-2020-00067-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda flygplats AB 
följer revisorns förslag och  
- fastställer resultat- och balansräkning 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019  

Ärendet 
Styrelsen i Midlanda flygplats AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun.  

Jäv 
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och deltar därför inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00067-1 
• Granskningsrapport lekmannarevisorn 2019 
• Årsredovisning 2019 Midlanda Flygplats AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 65  Kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapport om kommunens ansvar som 
förvaltningsområde för nationella minoriteter 
 (KS-2019-00907-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets svar på revisionsrapporten, 
samt 
 
att överlämna svaret till kommunens revisorer. 

Ärendet 
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens förtroendevalda 
revisorer genomfört en granskning av Sundsvalls kommuns arbete 
med de nationella minoriteterna, utifrån skärpningarna i lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) den 1 januari 
2019. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen, 
socialnämnden samt barn och utbildningsnämnden säkerställer att 
nationella minoriteters rättigheter tillgodoses i tillräcklig omfattning.  
 
Enligt rapporten som berör kommunstyrelsens ansvar 
rekommenderar revisorerna  

• att säkerställa att övergripande mål och riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter spänner över områdena förskola, 
skola, vård och omsorg samt kultur 

• att upprätta kommunspecifika former för strukturerad dialog 
med de nationella minoriteterna. 

• att inventera språkkunskaper i minoritetsspråken hos 
kommunens anställda i berörda verksamheter, i syfte att 
kunna initiera rekommenderade åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-02-18 - § 3 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00907-4 
• Kommunens ansvar nationella minoriteter 2019 –

revisionsskrivelse 
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• Kommunens ansvar nationella minoriteter 2019 -

granskningsrapport EY 
 

_ _ _ _ 
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§ 66  Beslutsattestanter för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsens förvaltning 2020 
 (KS-2020-00073-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2020 för kommunstyrelsekontorets avdelningar, enligt 
bilaga 1A, 2A, 3A och 4A,  
  
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2020 avseende kommunstyrelsekontorets 
verksamhetsområde Servicecenter, enligt bilaga 1B,  
  
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2020 avseende kommunstyrelsekontorets 
verksamhetsområde Drakfastigheter, enligt bilaga 1C, samt  
  
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande 
förändringar under verksamhetsåret 2020 avseende 
kommunstyrelsekontorets förvaltning.  

Ärendet 
Ärendet avser beslutsattestanter för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning för 2020. 
Beslut om beslutsattestanter och ersättare för beslutsattestanter är ett 
årligt återkommande ärende som följer av attestreglementet som är 
beslutat av kommunfullmäktige 2007-04-23 § 125.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2020-02-25 - § 16 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00073-1 –  
• Bilaga 1A Attesträtter kommunstyrelse och övriga avdelningar 

2020 
• Bilaga 1B Attesträtter Servicecenter 2020 
• Bilaga 1C Attesträtter inköpsrätter Drakfastigheter 2020 
• Bilaga 2A Attesträtter kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

och kommunövergripande verksamhet 2020 
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• Bilaga 3A Attesträtter balanskonton 2020 
• Bilaga 4A Attesträtter inköpsrätter kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och kommunövergripande verksamhet 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 67  Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns 
sponsringsavtal 
(KS-2020-00135-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna ändringar i dokumentet Riktlinjer för Sundsvalls 
kommunkoncerns sponsringsavtal till följd av kommunfullmäktige 
beslut 2019-11-28 § 122 
 
att rätten att ianspråkta avsatta medel, besluta om finansiering av 
sponsringsavtal samt säga upp sponsringsavtal utifrån Riktlinjer för 
Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal delegeras till 
kommunikationsdirektören 

Ärendet 
Antagande av dokument Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns 
sponsringsavtal efter ändringar av roller och befattningar till följd av 
kommunfullmäktige beslut 2019-05-27 § 122. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00135-1 
• Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncerns sponsringsavtal 
 
_ _ _ _ 
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§ 68  Styrmodell för fastighetsförvaltningen 
Drakfastigheter - senareläggning 
 (KS-2020-00163-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att införandet av styrmodellen för fastighetsförvaltningen 
Drakfastigheter senareläggs till 2021 
 
att kommunstyrelsekontoret ska lämna en redovisning och förslag till 
tillämpning av styrmodellen till kommunstyrelsen sammanträde den 
14 september 2020 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att tidigare gällande internhyressystem och styrdokumentet LEFFE 
får fortsatt giltighet till dess tillämpningen av styrmodellen för 
fastighetsförvaltningen Drakfastigheter är klarlagd och fastställd av 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat upphäva internhyressystemet och 
styrdokumentet LEFFE from 2020-01-01 och kommunstyrelsen har 
beslutat att istället ska en ny styrmodell för fastighetsförvaltningen 
gälla. 
 
Tidigare gällande internhyressystem och styrdokumentet LEFFE 
behöver ha fortsatt giltighet till dess tillämpningen av styrmodellen 
för fastighetsförvaltningen Drakfastigheter är klarlagd och fastställd 
av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-02-25 - § 13 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00163-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 69  Plan för arbetsmiljö och diskriminering 
 (KS-2019-00969-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa plan för arbetsmiljö och diskriminering (KS-2019-
00969), 
 
att plan för arbetsmiljö och diskriminering ersätter det tidigare 
återremitterade ärendet plan för lika villkor, inklusive förslag på 
indikatorer (2016-09-14 § 33 (PN-2016-00018)), 
 
att anse att plan för arbetsmiljö och diskriminering besvarar 
uppdragen från plan- och utvecklingsutskottet angående 
jämställdhets- och mångfaldsanalys för chefsbefattningar (2015-06-
23 § 35 (KS-2015-00392-4)), samt  
 
att byta ut rubriken på ”Plan för arbetsmiljö och diskriminering” till 
”Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering”.   

Ärendet 
År 2015 gav plan- och utvecklingsutskottet kommunstyrelsekontoret 
i uppdrag att göra en fördjupad analys av chefsbefattningar utifrån 
perspektiven jämställdhet och mångfald samt att komma med förslag 
på hur rekryteringsprocessen kunde förbättras utifrån jämställdhet 
och mångfald. Plan för arbetsmiljö och diskriminering besvarar dessa 
två uppdrag genom att klargöra att båda uppdragen ska hanteras och 
följas upp inom HR-direktörens verksamhetsplan. 
 
År 2016 återemitterade personalnämnden ett förslag på en 
kommunövergripande plan för lika villkor. Indikatorerna från den 
återremitterade planen föreslogs fastställas av kommunfullmäktige, 
men fastställdes aldrig formellt. Plan för arbetsmiljö och 
diskriminering ersätter plan för lika villkor och blir dessutom en 
kommunövergripande plan för arbetet med arbetsmiljö. Indikatorerna 
i plan för arbetsmiljö och diskriminering ersätter de tidigare 
föreslagna indikatorerna för det interna jämställdhetsarbetet från plan 
för lika villkor. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens personalutskott - 2020-02-

18 - § 4 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00969-3 
• Plan för arbetsmiljö och diskriminering 
• Personalutskottets protokoll 2019-12-10 § 34 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-06-23 § 35 
• Personalnämndens protokoll 2016-09-14 § 33 

Uppföljning av beslut 
Mål och indikatorer följs upp regelbundet av personalutskottet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 70  Rapport och utvärdering av kommunens 
samlade system för intern kontroll 2019, 
nämnderna 
 (KS-2019-01009-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelse beslutar 
 
att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens 
samlade system för intern kontroll 2019, samt 
 
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer samt 
till nämnderna. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att notera föreliggande rapport. 

Ärendet 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en 
inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 
 
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består 
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Sammantaget 
fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Kommunen har 
omfattande uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som 
är en del av internkontrollen. En annan del är tillsynen och 
regelverket kring kontrollplanerna.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-02-25 - § 12 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01009-1 
• Bilaga 1 Internkontrollplaner 2019 sammanställning nämnderna 
• Miljönämnden protokollsutdrag 2019-12-04 §93 
• Miljökontoret skrivelse 
• Miljönämnden självdeklaration 2020 
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• Miljönämnden kontrollrapport GDPR 
• Miljönämnden kontrollrapport anmälan av delegationsbeslut 
• Miljönämnden kontrollrapport servicecenter 
• Miljönämnden förvaltningschefens samlade rapport 
• Överförmyndarnämnden Intern kontrollplan slutrapportering 

2019 
• Överförmyndarkontoret skrivelse 
• Överförmyndarnämnden protokollsutdrag 2019-12-13 §309 
• Överförmyndarnämnden självdeklaration 2019 
• Lantmäterinämnden uppföljning internkontrollplan 2019 
• Lantmäterikontoret skrivelse 
• Lantmäterinämnden protokollsutdrag 2019-12-18 §32 
• Lantmäterinämnden rapportering av internkontroll 
• Lantmäterinämnden självdeklaration 
• Kultur- och fritidsnämnden rapport kontrollansvarig - 

Implementation av dataskyddsförordningen 
• Kultur- och fritidsnämnden PM Implementering av 

dataskyddsförordningen 
• Kultur- och fritidsförvaltningen skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämnden rapport kontrollansvarig - 

kartläggning utbud närvaro kommundelar 
• Kultur- och fritidsnämnden PM kultur- och fritidsverksamhet och 

befolkning i alla kommundelar 
• Kultur- och fritidsnämnden rapport kontrollansvarig - utreda 

kostnadsökning bilpool 2015-2018 
• Kultur- och fritidsnämnden PM utredning av ökade bilkostnader 

2015-2018 
• Kultur- och fritidsnämnden PM utredning av ökade IT kostnader 

2015-2019 
• Kultur- och fritidsnämnden rapport kontrollansvarig - utreda 

kostnadsökning IT licenser 2015-2018 
• Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-12-18 §132 
• Kultur- och fritidsnämnden rapportering av intern kontroll 

förvaltningschef 2019 
• Kultur- och fritidsnämnden självdeklaration intern kontroll 2019 
• Stadsbyggnadsnämnden uppföljning internkontrollplan 2019 
• Stadsbyggnadsnämnden uppföljning internkontrollplan 2019 och 

det samlade systemet 
• Stadsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 
• Stadsbyggnadsnämnden rapportering av internkontroll 
• Socialnämnden protokollsutdrag 2019-12-19 §188 
• Socialkontoret skrivelse 
• Socialnämnden kontrollrapport 2019 
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• Socialnämnden intern kontroll GDPR 2019 
• Socialnämnden rapport förvaltningschef 2019 
• Socialnämnden självdeklaration 2019 
• Valnämnden skrivelse internkontrollplan 
• Valnämnden kontrollrapporter 2019 
• Valnämnden beslutad bruttolista intern kontrollplan 2019 
• Valnämnden protokoll 2019-12-10 § 43 
• Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-12-18 §212 
• Barn- och utbildningsnämnden införlivandet av GDPR 
• Barn- och utbildningskontoret skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämnden rapport kontrollansvarig, 

återrapportering (BoU 2019) 
• Barn- och utbildningsnämnden rapport kontrollansvarig, 

styrdokument (BoU 2019) 
• Barn- och utbildningsnämnden Självdeklaration, BoU 2020 

Uppföljning av beslut 
Föreslagna åtgärder, såväl nämndernas egna som kommunstyrelsens 
synpunkter kan i vissa fall bedömas som intressanta för ytterligare 
uppföljning. Varje nämnd bör besluta om detta. Därutöver 
rekommenderar kommunstyrelsekontoret att nämnderna fortsätter att 
följa upp implementeringen av GPDR. Inför nästa rapportering 2021 
planerar kommunstyrelsekontoret en kommungemensam granskning 
av GDPR-efterlevnaden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 71  2019 års uppföljning av 
landsbygdsprogrammet 2021 
 (KS-2019-00285-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna 2019 års uppföljning av Sundsvalls kommuns 
landsbygdsprogram 2021. 

Ärendet 
Ärendet avser 2019 års uppföljning av kommunens 
landsbygdsprogram. I uppföljningen har bolag och nämnder med 
uppdrag i landsbygdsprogrammets handlingsplan fått återrapportera 
statusen för de 39 uppdragen. Utöver uppdragen omfattas även 
måluppföljning samt redovisning av arbetet med landsbygdssäkring, 
handlingsplanen för bredbandsutbyggnaden på landsbygden samt 
arbetet med varuförsörjning och hemsändningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2020-02-25 - § 20 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00285-9 
• Bilaga 1 - Uppföljning landsbygdsprogram 2019 
• Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-

2020 - uppdatering 2019 
• Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-13 § 6 
• Kommunstyrelsens svar 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 § 170 
• Skrivelse stadsbyggnadskontoret 
• Mitthem AB statusrapport 2019 
• Näringslivsbolaget i Sundsvall AB uppföljning 2019 

landsbygdsprogrammet 2021  
• Sundsvall Elnät uppföljning 2017-2020 
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 § 141 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-09-25 § 93 
• Kultur och fritidskontorets uppföljning 2019 av 

Landsbygdsprogram 2021  
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• Protokoll nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration 2019-09-25 § 61 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration skrivelse  
• Protokoll socialnämnden 2019-09-26 § 133 
• Socialnämndens skrivelse  

 
_ _ _ _ 
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§ 72  Ändring av beslut gällande hanteringen av 
integrationsfrågor 
 (KS-2019-01099-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut (KS-2015-00655), att-sats 
två, att en ”integrationsgrupp på tjänstemannanivå tillsätts där 
berörda förvaltningar och bolag ingår. Arbetet leds av ordförande för 
NAVI med stöd av kontaktperson på koncernstaben”, vilket innebär 
att integrationsgruppens arbete upphör från och med 2020-03-30,  
 
att hanteringen av nämnd- och kommunövergripande 
integrationsfrågor ingår i det Sociala hållbarhetsrådets 
ansvarsområde,  
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut (KS-2015-00655) att-sats 
fem, att ”kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att årligen följa upp 
integrationsarbetet”, samt  
 
att integrationsperspektivet ska inkluderas i kommunens uppföljning 
av arbetet med social hållbarhet.  

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till kommunfullmäktige att besluta om att göra 
förändringar i tidigare fattade beslut gällande hanteringen av 
integrationsfrågor. Förslaget är att integrationsperspektivet beaktas i 
kommunens arbete med social hållbarhet och i uppföljningen av detta 
arbete.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
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Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-02-18 - § 5 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01099-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 73  Ägaruppdrag Medelpads 
Räddningstjänstförbund 2020-2023 
 (KS-2020-00088-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads 
räddningstjänstförbund 2020-2023 (KS-2020-00088-1) 
 
att beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i 
Ånge och Timrå fattar beslut med motsvarande innebörd.  

Ärendet 
Antagande av dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads 
räddningstjänstförbund 2020-2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-02-25 - § 14 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00088-2 
• Ägaruppdrag MRF 2020-2023 
• Sammanträdesprotokoll ägarrådet 2019-10-11 
 
_ _ _ _ 
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§ 74  Överenskommelse mellan Sundsvalls 
kommun och PEAB avseende 
andrahandshyreskontrakt för idrottslokaler i 
Baldershovs idrotts- och rackethall 
 (KS-2020-00131-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
 
att godkänna överenskommelsen mellan Sundsvalls kommun, Peab 
FU Gennakern AB och Baldershovshallen AB, daterad 19 december 
2019, KS-2020-00131-2, 
 
att delegera till kommunstyrelsen att vidta nödvändiga justeringar i 
överenskommelsen, enligt de ramar som ställs upp i tjänsteskrivelsen, 
KS-2020-00131-1,    
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att underteckna överenskommelsen, 
samt 
 
att ovanstående förutsätter att ett likalydande hyresavtal, KS-2020-
00131-3, undertecknas mellan Sundsvalls kommun och 
Baldershovhallen AB.  

Ärendet 
Ärendet avser en överenskommelse mellan Sundsvalls kommun, 
Peab FU Gennakern AB och Baldershovshallen AB med innebörden 
att Peab FU Gennakern AB, i de fall att tennisklubben inte fullgör 
sina förpliktelser enligt hyresavtalet, ska inträda som hyresvärd i 
andrahandskontraktet mellan Sundsvalls kommun och 
Baldershovshallen AB och därmed överta alla rättigheter och 
skyldigheter enligt ovannämnda avtal. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-02-25 - § 15 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00131-1 
• Avtal (2019-12-20) 
• Utkast Hyresavtal 2019-06-04 
 
_ _ _ _ 
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§ 75  Förvärv av del av fastigheten Österkolsta 
1:3 
 (KS-2020-00144-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att genom fastighetsreglering förvärva del av fastigheten Österkolsta 
1:3. Förvärvet ska göras i enlighet med bifogad ansökan och 
överenskommelse om fastighetsreglering, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna ansökan och 
överenskommelse om fastighetsreglering, samt 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2020 
1 850 000 kronor för förvärv av del av fastigheten Österkolsta 1:3, att 
finansieras genom ianspråktagande av likvida medel. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen genom 
fastighetsreglering ska förvärva del av fastigheten Österkolsta 1:3. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna önskar att syftet 
och ändamålet vid förvärv av fastigheter framgent skall framgå 
tydligare i de handlingar som är underlag för beslut i 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.” 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-02-25 - § 16 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00144-3 
• Stadsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-25 § 153 
• Översiktskarta Österkolsta 1;3 mfl 
• Avtal o kartbilaga undertecknat av part (3ex) 
• Värdeutlåtande SFAB 2019-04-23 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 51 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 76  Motion (L) vill du bli måltidsvän? 
 (KS-2018-00309-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
under en försöksperiod på ett år låta äldre som är beviljade hjälp med 
måltider få sällskap av en ”måltidsvän” en gång i veckan. 
Motionärerna föreslår att maten för ”vännen” ska bekostas av 
kommunen. Ärendet är ett förslag till beslut på motionen.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falks (L) förslag. 
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag till beslut. 

Reservation 
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-02-18 - § 6 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00309-5 
• Kommunala pensionsrådets remissvar 
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• Protokoll socialnämnden 2018-06-20 § 109 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Motion (L) vill du bli måltidsvän 

 
_ _ _ _ 
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§ 77  Motion (L) om gratis broddar 
 (KS-2019-00083-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) har lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige i vilken de föreslår att kommunen 
ska erbjuda alla sundsvallsbor över 65 år gratis broddar. Den här 
tjänsteskrivelsen är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Mats Hellhoff (SD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.  
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) och Mats 
Hellhoffs (SD) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L) och Mats Hellhoff 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-02-18 - § 7 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00083-5 
• Kommunala pensionärsrådets remissvar december 2019 
• Svar från socialtjänsten angående motion om gratis broddar 
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• Protokoll kommunfullmäktige 2019-01-28 § 4 
• Motion (L) om gratis broddar 

 
_ _ _ _ 
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§ 78  Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika 
 (KS-2018-00193-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Liberalerna (L) har lämnat in en motion med förslag om att öka 
valfriheten för våra äldre så den som har beviljad hjälp med måltider 
ska kunna välja mellan olika matleverantörer och olika rätter via sin 
hemtjänst. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande och 
önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande och 
instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning.  
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) 
med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt service- och förvaltningsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
”Det är positivt om äldre kan få större valmöjligheter när det gäller 
deras måltider. Måltider har påverkan på livskvalité och hälsa. 
Motionens intention är därför viktig men behöver först belysas ur ett 
ekonomiskt perspektiv.” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2020-02-25 - § 21 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00193-5  
• Kommunala pensionärsrådets remissvar  
• Protokoll socialnämnden 2019-01-31 § 12 
• Socialtjänstens skrivelse 2018-12-19 
• Motion (L) rätt att välja även som årsrik 
 
_ _ _ _ 
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§ 79  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: 

• Personalutskottet den 2 februari 2020: 
 

 § 3 Handlingsplan för kompetensförsörjning 2020-
2022 inklusive uppföljning av Intern rekryterings- 
och utvecklingsplan (IRUP) för 
kompetensförsörjning 

 § 5 Fördelning av anslag för personalutveckling 
2020 

 
• Plan- och utvecklingsutskottet den 2 februari 2020: 

 
 § 4 Yttrande över Trafikverkets förslag på passager av 

järnvägen genom centrala Sundsvall 
 

• Service- och förvaltningsutskottet den 25 februari 2020: 
 

 § 13 Norra Kajen äldreboende, tillbyggnad av hiss 
- medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 18 Avstående från nyttjande av Din Turs 
beställningscentral 
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 § 19 Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands svar 
på hemställan från service och 
förvaltningsutskottet 2019-05-14 

 
Yttranden: 

• KS-2019-00042 Granskning gällande detaljplan för förtätning 
i Ljustadalen Härsta 9:3 

• KS-2019-00212 Granskning gällande detaljplan för 
Sörängsbackens förskola 

• KS-2020-00112 Samråd gällande Rosenborgskajen del av 
Östermalm 1:6 och Stenstaden 1:4 

• KS-2020-00138 Tidig dialog inför beslut om planbesked 
gällande planändring för Sköle 1:68 

 
Delgivningskvitton: 

• KS-2020-00195 Delgivningskvitto Beslut med anledning av 
anmälan om grävarbeten inom fastigheten Södermalmsskolan 
1 

• KS-2020-00217 Delgivningskvitto Beslut med anledning av 
upptäckta föroreningar på Linjearbetaren 2 

 
Beslut om investeringar: 

• KS-2020-00202-1 - Hagaskolan, verksamhetsanpassningar – 
medel ur investeringsbudgeten för verksamhetsanpassning 

• KS-2020-00222-1 - Sagogårdens förskola, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder - medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter 

• KS-2020-00233-1 - Humlans förskola, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter 

• KS-2020-00234-1 - Römsta förskola, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter 

• KS-2020-00235-1 - Storkens förskola, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder – medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter 

• KS-2020-00236-1 - Äppelunda förskola, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder - medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter 

• KS-2020-00257 - GA-skolan, genomförande av 
energieffektiviseringsåtgärder - medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter 
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Personalärenden: 
Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet. Övrig tid 
förvaras de hos HR-direktören på koncernstaben. 
 

• KS-2019-01158-3 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin 

 
Övriga delegationsbeslut: 

• KS-2020-00167 Beslut om yttrande angående antagandet av 
hemvärnsmän 

• KS-2019-00580 Synpunkter på förslag till bostadsnära 
insamling av förpackningar och returpapper 

• KS-2019-00580 Bilaga Formellt samråd Sundsvalls kommun 
2020-02-05 

• KS-2019-00667 Tecknande av krislägesavtal med 
Lärarförbundet 

• KS-2019-00667 Tecknande av krislägesavtal med Lärarnas 
Riksförbund 

 
_ _ _ _ 
 

Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut  

1 2020-02-17 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-03-01 

2 2020-02-26 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-05-01 

3 2020-02-26 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-08-17 

4 2020-02-26 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-03-01 

5 2020-02-26 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-09-01 
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§ 80  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll:  

 Protokoll Sundsvall Elnät AB 2019-11-01 
 Protokoll Sundsvall Elnät AB 2020-01-22 
 Protokoll Midlanda Fastigheter AB 2020-01-28 
 Protokoll Midlanda Fastigheter AB 2020-02-20 
 Protokoll Midlanda Flygplats AB 2020-01-28 
 Protokoll Mitthem AB 2020-01-27 
 Protokoll Mitthem AB per capsulam 2020-01-31 
 Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall 2020-

01-24 
 Protokoll ServaNet AB 2019-10-29 
 Protokoll ServaNet AB 2020-01-24 

 
_ _ _ _ 
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