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Tid Kl. 14.35 – 14:40 
Plats Distanssammanträde 
  
Ledamöter Närvarande 1 Tjänstgörande 

ersättare 
Tjänstgör paragraf 

Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
Niklas Säwén (S) X   
Lisa Tynnemark (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Hans Forsberg (C) X   
Sanna Jonsson (C) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Alicja Kapica (M) X   
Viktoria Jansson (M) X   
Bertil Kjellberg (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Mats Hellhoff (SD) - Johnny Skalin (SD) § 155 
    
Ersättare Närvarande¹   
Leif Nilsson (S) X   
Jeanette Hedlund (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) -   
João Pinheiro (S) -   
Christina Nordenö (S) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Isabell Mixter (V) X   
Niklas Evaldsson (V) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Tom Emanuelz (M) -   
Catrin Eliasson (L) X   
Emil Esping (KD) X   
Johnny Skalin (SD) X   
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Övriga närvarande    
Åsa Bellander kommundirektör  
Lennart Andersson bitr. kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Jimmy Andersson kommunjurist  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Pär Hammarberg kommunsekreterare  

 
 
 
Protokollet omfattar § 155: Utredning och yttrande i JO:s ärende nr 
1304-2020 avseende nämndens handläggning av begäran om 
utlämnande av allmänna handlingar. 
 
 
 
Justeras 2020-09-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
 
Patrik Jansson 
Sekreterare 

 
 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på kommunens digitala anslagstavla. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 155  Utredning och yttrande i JO:s ärende nr 
1304-2020 avseende nämndens handläggning av 
begäran om utlämnande av allmänna handlingar 
 (KS-2020-00072-13) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna bifogat tjänsteutlåtande samt tillhörande bilagor som 
svar på remissen, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att tillse att handlingarna 
skickas in till JO. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har via en remiss från JO uppmanats att göra en 
utredning och att yttra sig över den anmälan som JO erhållit från  

m.fl. angående en begäran om utlämnande av allmänna 
handlingar. 
 
JO har bett kommunstyrelsen att notera att vad gäller övriga punkter i 
klagomålet från  m.fl. så omfattas inte dessa av JO:s 
granskning. 
 
Svarstiden är satt till och med den 15 september 2020. 

Jäv 
Icke-tjänstgörande ersättare Tom Emanuelz (M) anmäler jäv och 
deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2020-08-25 - § 59 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00072-13 
• Tjänsteutlåtande i JO:s ärende nr 1304-2020 avseende 

handläggningen av begäran om utlämnande av allmänna 
handlingar 

• Bilaga 1, remiss JO 
• Bilaga 2, begäran nr 1 
• Bilaga 3, bilaga till begäran nr 1 
• Bilaga 4, svar 
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• Bilaga 5, E-postkonversation 
• Bilaga 6, Konversation om begäran 
• Bilaga 7, begäran nr 2 
• Bilaga 8, bilaga till begäran nr 2 
• Bilaga 9, begäran nr 3 samt hot om anmälan 
• Bilaga 10, bilaga till begäran nr 3 
• Bilaga 11, hantering av efterfrågade filer 
• Bilaga 12, handlingarna utskickade 
• Bilaga 13, information om att handlingarna lämnats ut 
• Bilaga 14, Information om att ansvarig avböjt att lämna egna 

synpunkter m.m. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 


	Bevis/anslag
	Protokoll kommunstyrelsen 2020-09-14 §155.pdf
	Bevis/anslag
	Justering
	§ 152  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning

	§ 153  Kommunstyrelsens ordförande informerar
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning

	§ 154  Slutrapportering av lokalutredning
	Beslut
	Ärendet

	§ 155  Utredning och yttrande i JO:s ärende nr 1304-2020 avseende nämndens handläggning av begäran om utlämnande av allmänna handlingar
	Beslut
	Ärendet
	Jäv
	Beslutsunderlag

	§ 156  Svar på föreläggande från förvaltningsrätten i mål 2360-20
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 157  Ordförandeförslag: Beslut om tillförordnad kommundirektör
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 158  Hembud Servanet
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 159  Remiss av betänkandet från Kulturdepartementet SOU 2020:27, Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 160  Information om finansiering av beslutsstödssystem
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 161  Genomförande av utvärdering av kommunens krishantering i samband med Covid-19
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 162  Kommunstyrelsens handlingsplan 2020-2021 för Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag
	Uppföljning av beslut

	§ 163  Gemensam måltidsorganisation och organisatorisk placering
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 164  Avfallstaxa 2021
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 165  Investeringar i Tunadalshamnen - återföring av investeringsmedel
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 166  Begäran om borgen från MSB Byafiber EK förening, för fiberutbyggnad i Njurunda
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 167  Tillämpning av styrmodell för fastighetsförvaltningen
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag
	Uppföljning av beslut

	§ 168  Motion (KD) angående förstudie av kulturhus/kongresshall
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 169  Motion (L) om att öppna en parklek i Sundsvall
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 170  Motion (L) parasportotek i Sundsvall
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 171  Motion (L) angående fler kommunala naturreservat
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 172  Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektiv
	Beslut
	Ärendet
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 173  Delegationsbeslut
	§ 174  För kännedom




