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Tid Kl. 14.00 – 15.15 
Plats Distanssammanträde via Skype 
  
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   
Leif Nilsson (S) 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) X   
    
Ersättare Närvarande¹   
Erfan Kakahani (V) X   
Jeanette Hedlund (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Isabell Mixter (V) X   
Niklas Evaldsson (V) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Tom Emanuelz (M) X   
Catrin Eliasson (L) X   
Emil Esping (KD) X §§175-204   
Johnny Skalin (SD) -   
 
Övriga närvarande 

   

Lennart Andersson tf. kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Jimmy Andersson kommunjurist  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
   

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Pär Hammarberg kommunsekreterare  
Patrik jansson kommunsekreterare  

 
 
 
 
Protokollet omfattar §§ 175-194, 196-208 
 
Det noteras till protokollet att § 195 justeras och anslås separat. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Liza-Maria Norlin (KD) 
Justerare 

 
 
 
Caroline Grafström 
Sekreterare 

 
 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare väljs Liza-Maria Norlin, med Viktoria Jansson som 
ersättare.  
 
Till justerare, istället för ordföranden, för § 195 väljs vice ordförande 
Bodil Hansson (S). 
 
_ _ _ _  
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Dagordning 
Det noteras till protokollet att ärendet ”Val till Transportforum och 
Forum för kompetensförsörjning” läggs till i dagordningen. 
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§ 175  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 
Tillförordnad kommundirektör Lennart Andersson informerar 
kommunstyrelsen om Sundsvalls väg framåt utifrån den 
strukturomvandling som kommunen befinner sig i. 
 
Vid ett möte med statssekreteraren som är ansvarig för 
varselsamordningen inom regeringskansliet, visades en presentation 
och ett PM ”Sundsvalls väg framåt – en strukturomvandling 2020-
10-01” överlämnades. Lennart redogör övergripande för PM:et, som 
beskriver kommunens behov och önskemål inom ett antal områden, 
bl a hållbar infrastruktur, kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling, statliga etableringar och digitalisering.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 176  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 177  Val till kommunstyrelsens finans- och 
näringslivsutskott 
(KS-2020-00850-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Erfan Kakahani (V) till ny ersättare till finans- och 
näringslivsutskottet efter Christiane Rüdiger (V), för återstående 
delen av mandatperioden. 
 
att Socialdemokraterna återkommer vid nästkommande sammanträde 
med förslag till ny ersättare till finans- och näringslivsutskottet efter 
João Pinheiro (S). 
 

Ärendet 
Christiane Rüdiger (V) och João Pinheiro (S) har avsagt sig sina 
respektive politiska uppdrag i kommunstyrelsen och lämnar därmed 
också sina uppdrag som ersättare i finans- och näringslivsutskottet. 
Nämnden behöver därför utse två nya ersättare till utskottet. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar på att Erfan Kakahani (V) väljs till ny till 
ersättare i finans- och näringslivsutskottet efter Christiane Rüdiger 
(V). Vidare meddelar hon att Socialdemokraterna inte har något  
förslag på ny ledamot i utskottet utan att partiet återkommer med 
förslag vid nästkommande sammanträde.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Erfan Kakahani (V) till ny till ersättare i kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott samt att Socialdemokraterna  
återkommer med namn vid nästkommande sammanträde. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse  (KS-2020-00850-1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 178  Val till kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 
(KS-2020-00850-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Erfan Kakahani (V) till ersättare i plan- och 
utvecklingsutskottet efter Christiane Rüdiger (V), för återstående 
delen av mandatperioden.  
 
att Socialdemokraterna återkommer vid nästkommande sammanträde 
med förslag till ny ledamot i plan- och utvecklingsutskottet efter João 
Pinheiro (S).  
 

Ärendet 
Christiane Rüdiger (V) och João Pinheiro (S) har avsagt sig sina 
respektive politiska uppdrag i kommunstyrelsen och lämnar därmed 
också sina uppdrag som ersättare och ledamot i plan- och 
utvecklingsutskottet. Nämnden ska därmed utse en ny ledamot och en 
ny ersättare till utskottet. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar på att Erfan Kakahani (V) väljs till ny till 
ersättare i plan- och utvecklingsutskottet efter Christiane Rüdiger 
(V). Vidare meddelar hon att Socialdemokraterna inte har något  
förslag på ny ledamot i utskottet utan att partiet återkommer med 
förslag vid nästkommande sammanträde.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Erfan Kakahani (V) till ny till ersättare i plan- och 
utvecklingsutskottet samt att socialdemokraterna återkommer med 
namn vid nästkommande sammanträde. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse – (KS-2020-00850-2) 
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§ 179  Val till kommunala pensionärsrådet 
(KS-2020-00910-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Socialdemokraterna ska återkomma vid nästkommande 
sammanträde med förslag till ny ersättare i kommunala 
pensionärsrådet efter João Pinheiro (S). 

Ärendet 
Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
pensionärernas organisationer (lokalföreningarna). Rådet består av 14 
ledamöter, varav kommunstyrelsen utser 4 ledamöter och 4 ersättare, 
inklusive en ordförande. 
 
João Pinheiro (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och lämnar därmed också uppdraget i 
pensionärsrådet. Kommunstyrelsen behöver därför välja en ny 
ersättare i rådet.  

Överläggning 
Åsa Ulander (S) meddelar att Socialdemokraterna inte har något  
förslag på ny ersättare till kommunala pensionärsrådet utan att partiet 
återkommer med förslag vid nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att socialdemokraterna återkommer med förslag till namn för 
uppdraget till nästkommande sammanträde. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse – (KS-2020-00910-1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 180  Val till politisk referensgrupp för kommande 
upphandling av Sundsvalls kollektivtrafik 
(KS-2020-00908-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L), Lisa Tynnemark (S), 
Isabell Mixter (V) och Hans Forsberg (C) till representanter i 
referensgrupp för kommande upphandling av Sundsvalls 
kollektivtrafik. 

Ärendet 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län arbetar för närvarande med frågeställningar inför att direktionen 
ska fatta beslut om inriktning i kommande trafikupphandling. Det är 
förbundet som upphandlar och skriver avtal men dialog kommer att 
föras med förbundets medlemmar. Det finns därför behov för 
Sundsvalls kommun att överväga ett antal frågor i bred politisk grupp 
då kommande trafikavtal kommer att sträcka sig över ett antal 
mandatperioder. Kommunstyrelsen ska nu därför utse fem 
representanter till en referensgrupp, varav tre från majoriteten och två 
från oppositionen. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar på att Viktoria Jansson (M) och Stefan Falk 
(L) väljs till representanter i referensgruppen. 
 
Åsa Ulander (S) yrkar på att Lisa Tynnemark (S) och Isabell Mixter 
(V) väljs till representanter i referensgruppen. 
 
Sanna Jonsson (C) yrkar på att Hans Forsberg (C) väljs till 
representant i referensgruppen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L), Lisa Tynnemark (S), 
Isabell Mixter (V) och Hans Forsberg (C) till representanter i 
referensgrupp Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse (KS-2020-00908-1) 

 
_ _ _ _ 
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§ 181  Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2021 med plan för 2022 
(KS-2020-00841-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2021: 
25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 27 
september, 25 oktober, 29 november, 20 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2022: 
31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 26 
september, 31 oktober (konstituerande), 28 november och 19 
december, samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 med plan för 2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00841-1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 182  Kommunstyrelsens delårsrapport för 
januari-augusti 2020 
(KS-2020-00609-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att särskilt uppmärksamma rådande situation med Coronapandemin 
påverkar delar av verksamhetens ekonomiska utfall och kan komma 
att påverka verksamhetens totala måluppfyllelse.  
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2020 för 
kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns ekonomistyrningsregler ska nämndernas 
och kommunstyrelsens verksamhet följas upp i två delårsrapporter 
och en årsrapport under verksamhetsåret. Delårsrapport januari-
augusti 2020 för kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelsens 
beslutade verksamhetsplan 2020, KS-2019-00814. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll service och förvaltningsutskottet 2020-09-29 §66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00609-2   
• Förslag - Kommunstyrelsen delårsrapport januari-augusti 2020 
• Bilaga 1 Så här bidrar kommunstyrelsen till att 

kommunfullmäktiges mål uppfylls 
• Bilaga 2 Utfall för indikatorer för kommunstyrelsens 

grunduppdrag som följs upp delår och årsvis 
• Bilaga 3 Indikatorer för servicecenters verksamhet 2020 
• Bilaga 4A Intern kontrollrapport kommunstyrelsens verksamhet 
• Bilaga 4B Intern kontrollrapport kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
• Bilaga 5 Uppföljning av åtgärdsplan Drakfastigheter 
• Bilaga 6 Investeringsrapport detaljerad förvaltningsfastigheter 

Drakfastigheter  
 
_ _ _ _ 
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§ 183 Delårsrapport januari-augusti 2020 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2020-00858-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att inte bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden utökad 
skattemedelsram utifrån beräknat underskott, 
 
att inte bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden utökad 
skattemedels ram på 1,4 miljoner avseende tillkommande hyres- och 
verksamhetskostnader på grund av flytt från Växthusstigen till 
Bataljonsvägen, 
 
att inte bevilja vård- och omsorgsnämnden utökad skattemedelsram 
utifrån beräknat underskott samt 
 
att inte bevilja vård- och omsorgsnämnden utökad skattemedelsram 
avseende verksamhets- och hyreskostnader till följd av tillkommande 
boendeplatser inom omsorgen om funktionshindrade samt 262 tkr 
avseende kapitalkostnader till följd av arbetsmiljö- och 
verksamhetsanpassningar. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
augusti 2020 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet 
uppgår till 161,4 miljoner kronor för kommunen, vilket är 76,2 
miljoner kronor bättre än resultatet för januari-augusti 2019 (85,2 
mnkr). 
  
Resultatprognosen för 2020 uppgår till 145 miljoner kronor för 
kommunen, vilket är cirka 30 miljoner kronor bättre än det 
budgeterade resultatet. Prognosen är dock cirka 40 miljoner kronor 
lägre än kommunfullmäktiges mål på ett resultat på 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag.  
  
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
kan klara balanskravet under 2020 och även återställa större delen av 
underskotten från 2018 och 2019 enligt prognosen. Dock är 
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osäkerheten större än vanligt på grund av coronapandemin vilket gör 
bedömningarna osäkrare än tidigare år. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) önskar får lämna en protokollsanteckning. 
 
Mats Hellhoff (SD) påtalar att det finns följande felaktigheter i 
delårsrapporten som bör korrigeras: 
 

I delårsrapporten sidan 12, mitt på sidan står det: "Sundsvalls 
kommun erbjuder bra anställningsvillkor genom att antalet delade 
turer har avskaffats och heltid är norm".  
På sidan 35 längst upp: "Könsfördelningen är 20 procent kvinnor 
och 80 procent män." I tabellen under är det tvärtom. 

 
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Vidare instämmer de i 
Stefan Falks (L) protokollsanteckning 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. Vidare noteras det till protokollet att 
påtalade felaktigheter i delårsrapporten ska korrigeras inför utskick 
till kommunfullmäktige.  
 
Vidare godkänner han att Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och 
Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna ser behov av att 
fortsatt arbeta för att nå en starkare budget eftersom de tre stora 
nämnderna har kvar stora strukturella underskott. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-10-05 §80 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00858-1 
• Delårsrapport januari-augusti 2020 version 1.1 

 
_ _ _ _ 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-12 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

§ 184 Ekonomiska ramar för mål- och resursplan 
2021 (Årsbudget 2021) 
(KS-2020-00902-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 
2021 i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2020-
10-05, 
 
att notera samt uppmärksamma nämnderna på att lönekompensation 
för 2020 års löner i ramarna år 2021 enbart omfattar de 
avtalsområden personalutskottet fattat beslut om. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har i bilaga 1 och 2 sammanställt de 
ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med 
Verksamhetsplan 2021 – 1 år (Årsbudget 2021). Ramarna utgår från 
finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 112.  
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att de ekonomiska ramarna för Mål 
och resursplan (MRP) 2021 – 1 år fastställs enligt föreliggande 
förslag. 
 
Hänsyn är inte tagen till regeringens föreslagna höstbudget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom 
ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnads-uppräkningar. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
Liberalernas egna förslag till mål och resursplan. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
Moderaternas egna förslag till mål och resursplan. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
Kristdemokraternas egna förslag till mål och resursplan.  
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Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
Sverigedemokraternas egna förslag till mål och resursplan. 
 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsekontorets förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras 
förslag om avslag på ärendet. Han ställer dessa mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-10-05 §81 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00902-1 
• Bilaga 1 
• Bilaga 2 
 
_ _ _ _ 
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§ 185 Förlängning av slopande avgifter för 
upplåtelse av mark till följd av pandemin Covid - 
19 
(KS-2020-00887-1) 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark 
under perioden 1 oktober - 31 december 2020, enligt taxa inom 
stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens område (KS 2019 - 
01017),  
 
att avgiftsbefrielsen ska gälla uteserveringar, permanenta 
tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser (tillstånd krävs som 
vanligt), samt 
 
att stadsbyggnadsnämndens underskott till följd av slopade avgifter 
för upplåtelse av mark, ska regleras i samband med resultatöverföring 
2020. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
slopa avgifterna för upplåtelse av mark för uteserveringar, 
permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser (tillstånd 
krävs som vanligt) under perioden 1 oktober - 31 december 2020. 
Ärendet är ett förslag till förlängning av delar av 
kommunfullmäktiges beslut i juni 2020. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-10-05 §84 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00887-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 186  Kommunstyrelsens svar på revisionens 
begäran om komplettering gällande granskning av 
strategi och åtgärder för ekonomi i balans 
(KS-2020-00288-10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets svar till revisionen (KS-2020-
00288-2) som sitt eget. 
 

Ärendet 
Revisionen har i ett särskilt ärende begärt svar från kommunstyrelsen 
när de beräknar att kommunens ekonomi är i balans. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-10-05 §83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00288-10 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 187  Svar på revisionsrapport avseende intern 
kontroll kring inköp och hantering av konst 
(KS-2020-00146-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar på kommunrevisionens rapport ”Internkontroll kring 
inköp och hantering av konst” överlämna kommunstyrelsekontorets 
tjänsteskrivelse (KS-2020-00146), samt 
 
att i samråd med kultur- och fritidsnämnden ta fram en övergripande 
skriftlig rutin för att säkerställa kommunens internkontroll av inköp, 
hantering och redovisning av konst. 
 

Ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls 
kommun granskat om kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden säkerställer en ändamålsenlig intern kontroll kring 
inköp och hantering av kommunens konst. 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag samt till följande tilläggsatsats: 
 

att i samråd med Kultur- och Fritidsnämnden ta fram en 
övergripande skriftlig rutin för försäljning och avyttrande av 
kommunens konst. 

 
Liza-Marie Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Mats Hellhoff (SD) 
instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande. 
 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Viktoria Jansson 
(M) med fleras förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
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Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil Kjellberg (M), 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §74 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00146-2 
• Revisionsskrivelse 2020-01-20 
• EY: Revisionsrapport 2019 Granskning av intern kontroll kring 

inköp och hantering av konst 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-11 § 25 
• Kultur & Fritids skrivelse 2020-01-27 
 
_ _ _ _ _ 
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§ 188  Överföring av investeringsmedel från 
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden 
(KS-2020-00813-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra 5 500 tkr från kommunstyrelsens investeringsanslag i 
2020 års Mål- och resursplan till kultur- och fritidsnämnden för att 
bygga en arena för terrängcykling och spontananläggning för cykling 
(3 000 tkr) och upprustning av elljusspåret i Skönsberg-Korsta (2 500 
tkr) 
 

Ärendet 
Ärendet gäller överföring av investeringsmedel från 
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för upprustning av 
elljusspår och för att bygga en arena för terrängcykling och 
spontananläggning för cykling. 

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 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00813-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 189  Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2020, andra revideringen 
(KS-2020-00769-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den nu gällande fullmakt KS-2020-00456, 
 
att för år 2020 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring 
(kommunstyrelsekontoret, ekonomi), Hanna Nordling, Pia Westin, 
Eva Vestberg, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Birgitta Blom 
Anderson, Linda Westin, Liselotte Blom, Ulrika Andersson 
(servicecenter), Camilla Westlund, Monica Engvall Persson, Jessica 
Henriksson och Helena Westland för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 212000-2411 
och för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för 
Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med undantag av 
klientmedelskontona: 

• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och 

saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
att för år 2020 bemyndiga Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, 
Ing-Mari Engström, Synnöve Sundqvist, Monika Högberg och Sara 
Talling att två i förening verkställa utbetalningar för löner och 
arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds, 
 
att för år 2020 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Carina 
Sjöberg, Jenny Forssén, Jennie Lindqvist, Lena Larsson 
(socialtjänsten, ekonomiskt bistånd) och Lina Nordin att två i 
förening verkställa utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. 
Fullmakten avser utbetalningar inom socialtjänsten,  
 

Ärendet 
Helena Westland är nyanställd på Servicecenter tillagd i fullmakten. I 
de fall det finns personer med samma namn i kommunen har 
organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00769-1 
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§ 190  Uppföljning och nyckeltal av IAN respektive 
VON arbete med omorganisering  
(KS-2020-00435-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utifrån sin uppsiktsplikt årligen följa upp föreslagna nyckeltal för 
individ- och arbetsmarknadsnämnden respektive vård- och 
omsorgsnämnden under perioden 2019-2024,  
 
att uppmana individ- och arbetsmarknadsnämndens respektive vård- 
och omsorgsnämnden att skyndsamt slutredovisa delprojektet 
Administrativa processer,  
 
att uppmana individ- och arbetsmarknadsnämnden att ta fram 
nyckeltal för ej återaktualiserande vuxna med missbruksproblem 
efter avslutad utredning eller insats i enighet med av individ- och 
arbetsmarknadsnämndens antagna verksamhetsplan 2020, samt 
 
att uppdra Drakfastigheter att skyndsamt slutrapportera delprojektet 
Lokalutredning. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förändra kommunens 
nämndstruktur. Beslutet innebar att dåvarande nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) samt 
socialnämnden (SN) omvandlades till individ- och 
arbetsmarknadsnämnden (IAN) och vård- och omsorgsnämnden 
(VON). Arbetet med omorganiseringen befinner sig i sitt slutskede. 
När detta beslut togs så uppdrog kommunstyrelsen till sig själv att 
följa detta arbete som en del i styrelsens uppsiktsplikt. Detta ärende 
är en återrapportering gällande kommunstyrelsens uppdrag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §71 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00435-1  
• Nyckeltal IAN och VON 
• NAVI Protokoll 2018-04-23 § 105 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24 § 163 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 § 170 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30 § 171 
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• Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 191 Anställningsavtal för chefer i Sundsvalls 
kommun  
(KS-2020-00746-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa anställningsavtal med bilaga för alla chefer, exklusive 
förvaltningschefer, direktörer eller motsvarade, inom Sundsvalls 
kommun. 
 
att från och med 1 januari 2021 ska samtliga nämnder använda det 
anslagsfinansierade rekryteringsstödet för chefs- och 
specialistbefattningar via servicecenter HR.  
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att förtydliga hur 
samverkan ska ske vid chefstillsättningar i Sundsvalls kommun. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag på nytt 
anställningsavtal med bilaga för chefer i Sundsvalls kommun. Samtidigt 
föreslås att alla nämnder ska använda det anslagsfinansierade 
rekryteringsstödet för chefs- och specialistbefattningar via servicecenter 
HR från 1 januari 2021. En princip för samverkan och förhandling vid 
tillsättning av chefer föreslås fastställas.  

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2020-09-23 (KS-2020-

00746-2) 
• Protokoll personalutskottet 2020-09-22 §22 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2020-08-11 (KS-2020-

00746-1) 
• Mall: Anställningsavtal för chefer 
_ _ _  
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§ 192 Ändring av rutiner för arbetsmiljöpris  
(KS-2020-00472) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 87 (KS-2013-
00051), samt 
 
att ge kommunstyrelsen uppdrag att fatta beslut om arbetsformer, 
regler och bedömningskriterier för arbetsmiljöpriset. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 
beslutar kommunstyrelsen  
 
att fastställa arbetsformer, regler och bedömningskriterier för 
arbetsmiljöpriset enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat 
2020-08-21 (KS-2020-00472-1), samt 
 
att ge personalutskottet ansvar för att fatta framtida beslut om 
eventuellt förändrade arbetsformer, regler och bedömningskriterier 
för arbetsmiljöpriset. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
sitt tidigare beslut om arbetsformer och regler för arbetsmiljöpriset 
och ger kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om arbetsformer, 
regler och bedömningskriterier för arbetsmiljöpriset. 
Kommunstyrelsen föreslås i sin tur fastställa nya arbetsformer, regler 
och bedömningskriterier för arbetsmiljöpriset och att ge 
personalutskottet ansvar för att fatta framtida beslut om eventuellt 
förändrade arbetsformer, regler och bedömningskriterier för 
arbetsmiljöpriset.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag personalutskottet 2020-09-22 §23 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00472-1 
• Arbetsmiljöpris regler och bedömningskriterier 
_ _ _ _ 
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§ 193 Verksamhetsplaner för arbete med 
krisberedskap och civilt försvar  
(KS-2020-00753-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa Verksamhetsplan för arbete med krisberedskap 2020-
2023, 
  
att fastställa Verksamhetsplan för arbete med civilt försvar 2020-
2023, 
 
att uppdra till Trygghets- och säkerhetschef att, i samråd med 
kommundirektör, årligen fastställa aktivitetslistor till respektive 
verksamhetsplan. 
 

Ärendet 
I januari 2020 fastställde kommunfullmäktige Strategi för arbete med 
trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun 2020-2023 (KF 2020-01-
27 § 10). Enligt strategin ska det tas fram en verksamhetsplan för 
varje verksamhetsområde som finns angivet i strategin. Detta ärende 
avser verksamhetsplaner för två områden: krisberedskap och civilt 
försvar. Kommunstyrelsen är beslutsinstans för dessa 
verksamhetsplaner. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §70 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00753-1 
• Verksamhetsplan för arbete med krisberedskap 2020-2023 
• Verksamhetsplan för arbete med civilt försvar 2020-2023 
_ _ _ _ 
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§ 194 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2019, Norra kajens bolag 
(KS-2020-00052-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärdering av kommunens samlade system för intern 
kontroll 2019 för Norra Kajen Exploatering AB med dotterbolag, 
samt 
 
att beslutet och självdeklarationen överlämnas till kommunens 
revisorer. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att notera självdeklarationen. 
 

Ärendet 
Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag , har överlämnat 
självdeklaration beträffande internkontroll för 2019. 
Självdeklarationen visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att 
säkerställa den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §79 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00052-2 
• Internkontroll 2020 Norra kajen 
 
_ _ _ _ 
 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-12 32 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

§ 195 Yttrande - Remiss Regional Transportplan 
Västernorrland 2018-2029 
(KS-2020-00607-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse (KS-2020-
00607-2) som Sundsvalls kommuns samlade yttrande över ändring av 
den regionala transportplanen för Västernorrland 2018-2029. 
 

Ärendet 
Den nu gällande regionala transportplanen för Västernorrland 2018-
2029 fastställdes i oktober 2018. Trafikverket, som ansvarar för 
genomförandet av planen, har meddelat omfattande kostnadsökningar 
för väg 86 vilket föranleder behov av omprioriteringar av planen. 
Eftersom kostnadsavvikelserna bedöms som väsentliga har Region 
Västernorrland skickat ut en remiss med förslag på ändring av den 
regionala transportplanen. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §39 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00607-2 
• Remiss av förslag till ändring av Regional transportplan för 

Västernorrland 2018-2029 
 
_ _ _ _ 
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§ 196  Yttrande - Remiss av förslag till 
utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan 
(KS-2020-00610-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse (KS-2020-
00610-2) som Sundsvalls kommuns samlade yttrande över förslag till 
utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle-
Västeraspby. 
 

Ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och 
utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–
Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i 
sex etapper och ordningsföljden har valts för att nå de positiva 
effekterna så snabbt som möjligt. 
 
Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell 
infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem 
och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska 
sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den 
nationella planen för infrastrukturen. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §40 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00610-2 
• Trafikverkets rapport Bristanalys Nedre Norrland - Förslag till 

utbyggnadsstrategi 
 
_ _ _ _ 
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§ 197 Ökade intäkter kollektivtrafik enligt MRP 
2021-2022 
(KS-2020-00721-2) 
 

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att sänka kommunens subventionering för kommunkort i senior och 
barn i två etapper så att resenärernas pris från 2021-01-01 blir 150 
kronor och från 2021-06-01 blir priset 175 kronor. 
 
att hemställa till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län att införa det förändrade priset på ovanstående 
datum samt att därefter fortsatt justera resenärens kostnad för barn- 
och seniorkort i enlighet med övriga prisjusteringar på 
färdmedelbevis.  
 
att skolkort används i kompletteringstrafik för anslutningsresor till 
eller från buss eller tåg och högst 2 ggr per dag.  
 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att ombesörja att förändringen 
för kompletteringstrafiken kommuniceras då de ansvarar för 
verksamheten på kommunstyrelsens uppdrag.  
 
att uppdra tillkommunstyrelsekontoret att presentera en fördjupad 
ekonomisk kalkyl av den föreslagna förändringen att 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens kort inte ska få 
användas som färdmedelsbevis i taxi som nyttjas för allmän 
kollektivtrafik, samt att sammanställa en förteckning av vilka linjer 
förändringen föreslås gälla för. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att öka kommunens intäkter från 
kollektivtrafiken med fem miljoner kronor per år. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till attsats 1-2, 4-5 i service- och 
förvaltningsutskottets förslag samt till följande tilläggsatsats: 
 

Att uppdra tillkommunstyrelsekontoret att presentera en fördjupad 
ekonomisk kalkyl av den föreslagna förändringen att 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens kort inte ska få 
användas som färdmedelsbevis i taxi som nyttjas för allmän 
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kollektivtrafik, samt att sammanställa en förteckning av vilka 
linjer förändringen föreslås gälla för. 

 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Mats Hellhoff (SD) och Liza-
Maria Norlin (KD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Hans 
Forsbergs (C) förslag och dels Alicja Kapica (M) med fleras förslag 
om avslag på ärendet. Han ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Forsbergs (C) förslag. 
 
Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil Kjellberg (M),  
Stefan Falk (L), Mats Hellhoff (SD) och Liza-Maria Norlin (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00721-2 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 198 Antagande av detaljplan för Alliero del av 
Västermalm 1:1 
(KS-2020-00784-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Detaljplan för Alliero, del av Norrmalm 1:1 enligt 5 kap 27§ 
plan och bygglagen (2010:900). 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har själva sett ett behov av att skapa 
ytterligare byggrätter i centrala lägen och har därför tagit fram 
aktuellt planförslag inom kommunägd mark i Alliero, del av 
Norrmalm. Planavdelningen har genomfört planarbetet på uppdrag av 
mark- och exploateringsavdelningen. Behovet sågs till största delen 
utgöras av bostäder men även förskola, viss handel och 
centrumfunktioner. Detaljplaner av principiell betydelse eller i övrigt 
av större vikt ska antas av kommunfullmäktige, och detta har 
bedömts vara en sådan plan. Planhandlingarna bifogas ärendet.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras 
med följande motivering: 
 

Detta är ett väl genomarbetat förslag, dock väger Miljönämndens 
kommentarer tungt då de belyser de nya byggnadernas volym i 
förhållande till området samt konsekvenserna på 
genomfartsmiljön för fotgängare och cyklister av samma 
anledning. Vi yrkar därför på återremiss där förslaget arbetas om 
för att göra mindre kvarter som liknar närliggande områden, ser 
över parkeringsmöjligheterna och för dialog med boende och 
närliggande verksamheter samt att detaljplanen omfattar både 
DP1 och DP2. 
 

I andra hand, om återremissen faller, yrkar hon avslag på ärendet 
 
Anders Hedenius (S) bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
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Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) yrkande 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Alicja Kapica (M) med 
fleras förslag.  
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska avgöras idag.  
 
Vidare konstaterar han att det då finns två förslag till beslut, dels 
plan- och utvecklingsutskottets förslag och dels Alicja Kapica (M) 
med fleras förslag om att avslå ärendet. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 

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

Deltagande i beslut 
Mats Hellhoff (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00784-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17  
• Antagandehandling Detaljplan Alliero 2020-05-25 
• Antagande av Detaljplan för Alliero, Del av Norrmalm 1:1, 

Norrmalm, Sundsvalls kommun 
 

_ _ _ _ 
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§ 199 Exploateringskalkyl med tillhörande 
exploateringsavtal detaljplan Alliero DP1 
(KS-2020-00691-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreslagen exploateringskalkyl för utbyggnad av 
Allieroområdet, (DP1 och DP2), 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021 56 000 
000 kronor för utbyggnad av allmän platsmark inom detaljplanen 
Alliero DP 1 i enlighet med upprättat exploateringsavtal och 
tillhörande exploateringskalkyl, 
 
att investeringen finansieras genom medel från markförsäljning och 
exploateringsbidrag enligt exploateringskalkylen, 
 
att i arbetet med Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-
2026 inarbeta 800 000 kronor/år i utökad budgetram för 
stadsbyggnadsnämnden för skötsel, drift och underhåll av de 
allmänna platserna för detaljplanen Alliero DP1, 
 
att godkänna förslag till exploateringsavtal, mellan Sundsvalls 
kommun och Diös Norrland AB avseende det utbyggnadsområde 
som omfattas av detaljplanen Alliero DP1, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Ärendet omfattar exploateringskalkyl för hela Allieroområdet och 
exploateringsavtal med Diös Norrland AB för detaljplanen Alliero 
DP1. 

Överläggning 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar avslag på ärendet. 
 
Anders Hedenius (S) bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras 
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förslag om att avslå ärendet. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag. 

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

Deltagande i beslut 
Mats Hellhoff (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §76 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00691-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17 §118 
• Exploateringskalkyl med tillhörande exploateringsavtal detaljplan 

Alliero DP1 
• Bilaga 1 Plankarta 
• Bilaga 2 Område DP1 och DP2 
• Bilaga 3 Exploateringsavtal med kartbilaga 
 
_ _ _ _ 
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§ 200 Antagande av detaljplan för del av 
Västermalm 1:1 
(KS-2020-00803-2 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för del av Västermalm 1:1, centrumändamål och 
bostäder väster om kv Trädgårdsmästaren, enligt 5 kap 27§ plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumändamål och 
bostäder samt att ändra del i gällande detaljplan från parkmark till 
dagens användning – gatumark. Detaljplaner av principiell betydelse 
eller i övrigt av större vikt ska antas av kommunfullmäktige, och 
detta har bedömts vara en sådan plan. Detaljplanen har behandlats 
enligt reglerna för standardförfarande, PBL 5:6. Sakägare och andra 
berörda parter har underrättats om planförslaget och beretts tillfälle 
att lämna synpunkter under två tillfällen (samråd och granskning). 
Inkomna synpunkter under samråds- och granskningstiden finns 
redovisade i samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet i 
bifogad antagandehandling.  
 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras 
med följande motivering 
 

För fördjupad granskning då vi ser risker att stadsbilden i ett 
känsligt område skadas. I återremissen bör Skönhetsrådet 
och/eller sakkunnig kontrollera att hänsyn till kulturvärden 
efterföljs liksom utvecklande och bevarande av stadens gröna 
stråk.  

 
I andra hand, om återremissen faller, yrkar han avslag på ärendet 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falks (L) förslag.  
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Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska avgöras idag.  
 
Vidare konstaterar han att det då finns två förslag till beslut, dels 
plan- och utvecklingsutskottets förslag och dels Stefan Falks (L) 
förslag om avslag på ärendet. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och 
utvecklingsutskottets förslag.  

Reservation 
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00803-2 
• Antagande av detaljplan för del av Västermalm 1_1 

Centrumändamål och Bostäder väster om kv. Trädgård… 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 149 
• Antagandehandling Trädgårdsmästaren 200702 
• Bilaga 1 Historisk beskrivning 180522 
• Bilaga 2 Kulturmiljöanalys 180212 
• Bilaga 3 Trafikbullerutredning 191105 
• Bilaga 4 Geoteknisk utredning 180831 
• Bilaga 5 Markundersökning miljö 191128 

 
 

_ _ _ _ 
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§ 201 Kv Trädgårdsmästaren Genomförandeavtal  
(KS-2020-00801-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan Corner RD AB 
och Sundsvalls kommun, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
genomförandeavtal. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till genomförandeavtal 
mellan Corner RD AB (exploatören) och Sundsvalls kommun. 
Exploatörens ambition är att uppföra en rad med stadsradhus i kv 
Trädgårdsmästaren. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag samt till följande tilläggsatsats: 
 

att uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att följa upp 
genomförandeavtal med hänsyn till områdets kulturvärden 
 

Anders Hedenius (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicjas Kapicas (M) yrkande. 
 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag, dels Alicja Kapicas (M) och 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag och dels Stefan Falks (L) förslag. 
Han ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag.  

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil Kjellberg (M), 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §77 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00801-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 148 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-07-09 

Genomförandeavtal Trädgårdsmästaren 
• Genomförandeavtal kartbilaga 
 
_ _ _ _ 
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§ 202  Förvärv av fastigheten Vagnshjulet 5 
(KS-2020-00476-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med 
stadsbyggnads-kontoret skyndsamt utreda den framtida 
användningen av det område i Gärde som nu består av bostäder,  
 
att redovisa beräknad utgift för förvärv av återstående fastigheter 
inom området, samt 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att förvärva fastigheten Vagnshjulet 5 med förutsättningar i 
huvudsak enligt bifogat köpeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2020 om 
maximalt  4 500 000 kronor för förvärv av fastigheten Sundsvall 
Vagnshjulet 5 att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel, samt 
 
att övriga kostnader i samband med förvärvet, 1 157 750 kronor, får 
belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband 
med resultatöverföring 2020 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen ska förvärva 
fastigheten Vagnshjulet 5, Krossvägen 1 i Sundsvall. Området pekas 
ut som mark för utveckling av verksamheter i ÖP 2021.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §75 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00476-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-22 §79 
• Köpeavtal 
• Översiktskarta 
• Värdeutlåtande 
_ _ _ _ 
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§ 203  Nolby 5:9 Köpeavtal 
(KS-2020-00804-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat köpeavtal mellan Boklok Mark och 
Exploatering AB och Sundsvalls kommun,  
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
köpeavtal, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna 
köpebrev med kvittens efter det att köpeskilling till fullo erlagts. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal med 
avsikt att sälja fastigheten Nolby 5:9 i Kvissleby till Boklok Mark 
och Exploatering AB. Köpeskillingen uppgår till 3 700 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §78 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00804-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 147 
• Köpeavtal, undertecknat av köparen 
• Karta Nolby 5:9 
• Karta över ledningsrätt 

 
_ _ _ _ _ 
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§ 204  Förslag om att skjuta upp Sundsvalls 400-
årsfirande till 2024 
(KS-2020-00946-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med anledning av rådande läge i Corona-pandemin, skjuta fram 
firandet av Sundsvall 400 år till 2024.  
 

Ärendet 
Liberalerna har lämnat ett förslag om att skjuta fram firandet av 
Sundsvall 400 år till 2024. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till Liberalernas förslag med 
ändringen att kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen ska 
besluta i ärendet. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Bodil Hanssons (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse Liberalerna ”För ett säkert firande för alla – skjut upp 

Sundsvalls 400-årsfirande till 2024!” 
 

_ _ _ _ 
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§ 205  Motion (M) om giftermål med minderåriga 
(KS-2017-00928-10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionens första yrkande genom att individ- och 
arbetsmarknadsnämnden snarast antar tydliga riktlinjer för hur 
nämnden ska hantera minderåriga flickor eller pojkar som uppges 
vara gifta och som vistas eller är bosatta i kommunen, samt 
 
att förklara motionens andra yrkande besvarat. 
 

Ärendet 
I en motion från Moderaterna föreslår motionären att 
kommunfullmäktige ska besluta att Sundsvalls kommun inför tydliga 
riktlinjer och praxis som gör att gifta minderåriga barn, pojkar eller 
flickor, som anländer till kommunen ska separeras från sin partner, 
utredas och erhålla status som ensamkommande barn, samt att 
Sundsvalls kommun ska arbeta för att förebygga äktenskap där 
minderåriga utgör minst en av parterna. Ärendet är ett förslag till 
beslut på motionen.  

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag på attsats 1 och bifall till attsats 2 i 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsekontorets förslag, dels Viktoria Janssons (M) förslag 
och dels Mats Hellhoffs (SD) förslag. Ordförande ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag 

Reservation   
Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M), Bertil Kjellberg (M) och 
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Deltagande i beslut 
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 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00928-10 
• Bedömning riktlinjer giftermål med minderåriga 2020-04-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 109 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-03-19 § 19 
• Socialnämndens protokoll 2018-04-18 § 76 
• Socialtjänstens skrivelse 2018-03-22 
• Motion (M) om giftermål med minderåriga 
 
_ _ _ _ 
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§ 206  Motion (M) om långsiktigt samarbete 
rörande nattvandringar 
(KS-2019-00820-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad.  
 

Ärendet 
Moderaterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utforma ett långsiktigt 
samarbete med föreningar som bedriver nattvandring. Ärendet är ett 
förslag till beslut på motionen.  

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall plan- och utvecklingsutskottets förslag 
att anse motionen vara besvarad. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels Viktoria Jansson (M) och 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag om bifall till motionen. Han ställer 
dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §37 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00820-5 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-26 §18 
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• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse - KFN-2019-00860-2 
• Motion (M) om långsiktigt samarbete rörande nattvandringar 
 
__ _ _ _ 
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§ 207  Val till Transportforum och Forum för 
kompetensförsörjning 
(KS-2020-00933) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Tom Emanuelz (M) avsägelse av uppdraget som 
representant i Transportforum,  
 
att bevilja Viktoria Janssons (M) avsägelse av uppdraget som 
representant i Forum för kompetensförsörjning, 
 
att utse Tom Emanuelz (M) till representant i Forum för 
kompetensförsörjning, 
 
att utse Viktoria Jansson (M) till representant i Transportforum, 
 

Ärendet 
Moderaternas representanter i Forum för kompetensförsörjning samt 
Transportforum ska skifta uppdrag med varandra. 

Överläggning  
Viktoria Jansson (M) yrkar på att kommunstyrelsen beviljar Tom 
Emanuelz (M) och Viktoria Janssons (M) avsägelser av nuvarande 
uppdrag i Forum för kompetensförsörjning respektive 
Transportforum. Vidare yrkar hon på att Tom Emanuelz (M) utses till 
representant i Forum för kompetensförsörjning och Viktoria Jansson 
(M) till representant i Transportforum. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Viktoria Janssons (M) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
 
_ _ _ _ _  
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§ 208  Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
 
Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 
Besluten återfinns i respektive utskotts protokoll. 
 
• Personalutskottet den 22 september 2020: 

 § 24 Förlängning av tillfällig bemanningsenhet 
 

• Plan- och utvecklingsutskottet den 22 september 2020: 
 § 35 Remiss Hållbar terrängkörning SOU 2019:67 

 
• Service- och förvaltningsutskottet den 29 september 2020: 

 § 64 Drakfastigheters slutredovisning av byggprojekt 
2020-01 
 

• Finans- och näringslivsutskottet den 29 september 2020: 
 § 68 Projektplan för förvaltningsövergripande åtgärder 

för en ekonomi i balans 
 § 69 Övergripande projektplan för minskade kostnader 

för servicecenter och Drakfastigheter 
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Delgivningskvitton: 
• KS-2019-00933-3 Delgivningskvitto fastighet Linjalen 10 och 4 
• KS-2020-00881-2 Delgivningskvitto Solhaga 3 

 
Investeringsbeslut: 
• KS-2020-00715-1 Lindgården äldreboende, arbetsmiljöåtgärder - 

medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• KS-2020-00871-1 Solstrålens förskola, arbetsmiljöåtgärder – 

medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 

Tilldelningsbeslut: 
- 
 
Yttranden: 
• KS-2020-00869 TIDIG dialog inför planprogram för Sidsjöhöjd 
• KS-2020-00892 Granskning - Detaljplan Byggrätt Marna 

 
Övriga delegationsbeslut: 
• KS-2020-00263-3 Ansökan om medfinansiering till förstudien 

Hållbar filmproduktion i Västernorrland 
• KS-2020-00338-1 Lista externa avtal lägenheter jan - juni 2020 
• KS-2020-00338-2 Lista externa avtal lokaler jan - juni 2020 
• KS-2020-00785 Tjänstekatalog kommunhälsan 2021 

 
Personalärenden: 
• KS-2020-00012-3 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin: 

(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på kommunstyrelse-
kontoret.) 
 

Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut  

1 2020-09-09 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-08 
förlängning av tidigare beviljad ansökan 

2 2020-09-17 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-10-01 
3 2020-09-17 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-11-01 
4 2020-09-24 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2021-02-01 

 
_ _ _ _ _ _ _  
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§ 209  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
 
• Styrelseprotokoll:  

 Protokoll Mitthem AB 2020-09-19 
 Protokoll förbundsdirektionen Din Tur 2020-05-25 
 Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall 2020-08-28 

 
• Protokoll kommunala pensionärsrådet 2020-09-17 

 
_ _ _ _ 
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