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Justering
Till justerare för §§ 212-221 och §§ 223-240 utses Stefan Falk med
Alicja Kapica som ersättare. För § 222 utses Alicja Kapica till
justerare.
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§ 212 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
Vid dagens sammanträde har tillförordnad kommundirektör Lennart
Andersson och Magnus Fjell, verksamhetschef servicecenter, bjudits
in för att ge en lägesrapport gällande coronapandemin Covid-19.
Magnus Fjell informerar bland annat om följande:
•
•
•
•

Lägesstatus för Västernorrland som har en kraftig ökning av
antalet smittade till följd av den andra vågen av Covid-19
Beslut om skärpta råd som införs i Västernorrland och gäller
från den 16 november till den 13 december
Beslut om nytt publiktak om max 50 personer vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar, vilket gäller
från den 18 november till den 13 december
Lägesstatus och insatser i Sundsvalls kommun

____
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§ 213 Kommunstyrelsens ordförande informerar
(KS-2020-00014)

Punkten utgår från dagens sammanträde.
____
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§ 214 Val till kommunstyrelsens plan- och
utvecklingsutskott
(KS-2020-00850-11)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Niklas Säwén (S) till ordförande i plan- och
utvecklingsutskottet efter Bodil Hansson (S) från den första
december 2020, fram till det sammanträde då val av utskott förrättas
nästa gång,
att utse Åsa Ulander (S) till ledamot i plan- och utvecklingsutskottet
efter João Pinheiro (S), fram till det sammanträde då val av utskott
förrättas nästa gång.
Ärendet
Bodil Hansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i planoch utvecklingsutskottet.
João Pinheiro (S) har avsagt sig sitt uppdrag i kommunstyrelsen och
har därmed även lämnat sitt uppdrag som ledamot i plan- och
utvecklingsutskottet.
Nämnden ska därmed utse en ny ordförande samt ledamot till planoch utvecklingsutskottet.
Överläggning
Åsa Ulander (S) yrkar på att Niklas Säwén (S) väljs till ny ordförande
i plan- och utvecklingsutskottet från och med den första december
2020 efter Bodil Hansson (S).
Vidare yrkar Åsa Ulander (S) på att hon själv ska utses till ledamot i
plan- och utvecklingsutskottet efter João Pinheiro (S).
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att utse Niklas Säwén (S) till ordförande i plan- och
utvecklingsutskottet och att utse Åsa Ulander (S) till ledamot i planoch utvecklingsutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00850-11
____
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§ 215 Val till kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2020-11-16
(KS-2020-00850-13)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.
Ärendet
João Pinheiro (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i
kommunstyrelsen och har därmed även lämnat sitt uppdrag som
ersättare i finans- och näringslivsutskottet. Nämnden ska därmed utse
en ny ledamot till utskottet.
Överläggning
Ordföranden yrkar på att ärendet ska bordläggas.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att ärendet ska bordläggas. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00850-13
____
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§ 216 Val till kommunstyrelsens personalutskott
(KS-2020-00850-12)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.
Ärendet
Bodil Hansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag i personalutskottet.
Kommunstyrelsen valde 2020-10-26 ledamot Niklas Säwén (S) till
ny ordförande efter henne. Nämnden behöver nu utse en ny ledamot
till utskottet efter Bodil Hansson (S).
Överläggning
Ordföranden yrkar på att ärendet ska bordläggas.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att ärendet ska bordläggas. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00850-12
____
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§ 217 Val till rådet för social hållbarhet
(KS-2020-01060-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Niklas Säwén (S) till ordförande i Rådet för social hållbarhet
efter Bodil Hansson (S), fram till det sammanträde då val av råd
förrättas nästa gång,
att utse Lisa Tynnemark (S) och Niklas Evaldsson (V) till ledamöter
i Rådet för social hållbarhet efter Hans Forsberg (C) och Christiane
Rüdiger (V), fram till det sammanträde då val av råd förrättas nästa
gång.
Ärendet
Bodil Hansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i Rådet
för social hållbarhet. Hans Forsberg (C) och Christiane Rüdiger (V)
har avsagt sig sina uppdrag som ledamöter.
Kommunstyrelsen behöver därför utse en ordförande samt två nya
ledamöter till rådet.
Överläggning
Åsa Ulander (S) yrkar på att Niklas Säwén (S) väljs till ordförande i
Rådet för social hållbarhet efter Bodil Hansson (S).
Vidare yrkar Åsa Ulander (S) på att Lisa Tynnemark (S) utses till
ledamot i Rådet för social hållbarhet efter Hans Forsberg (C).
Erfan Kakahani (V) yrkar på att Niklas Evaldsson (V) utses till
ledamot i Rådet för social hållbarhet efter Christiane Rüdiger (V).
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att utse Niklas Säwén (S) till ordförande i Rådet för social hållbarhet
samt att utse Lisa Tynnemark (S) och Niklas Evaldsson (V) till
ledamöter i Rådet för social hållbarhet. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01060-1
____
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§ 218 Val av representant till Forum för
företagande och innovation
(KS-2020-01064-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Bodil Hansson (S) till representant i Forum för företagande
och innovation efter Peder Björk (S), för återstående delen av
mandatperioden.
Ärendet
Peder Björk (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i
kommunstyrelsen och lämnar därmed också sitt uppdrag som
representant i det regionala forumet för företagande och innovation.
Kommunstyrelsen ska nu därför utse en ny representant efter honom.
Överläggning
Åsa Ulander (S) yrkar på att Bodil Hansson (S) väljs till representant
i Forum för företagande och innovation efter Peder Björk (S).
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att Bodil Hansson (S) väls till representant i Forum för företagande
och innovation. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01064-1
____
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§ 219 Val av representant till styrgruppen för
Dig.2020
(KS-2020-01065-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Hans Forsberg (C) till representant till styrgruppen för
Dig.2020 efter Bodil Hansson (S), för återstående delen av
mandatperioden.
Ärendet
Dig. 2020 är ett EU-finansierat projekt i Västernorrland som ska
arbeta för att förstärka bredbandsutbyggnaden i länet. Genomförandet
av projektet sker i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
Länsstyrelsen Västernorrland och representanter från länets samtliga
kommuner och kommunala bolag.
Bodil Hansson (S) har avsagt sig uppdraget som representant i
styrgruppen och kommunstyrelsen behöver därför utse en ny sådan.
Överläggning
Sanna Jonsson (C) yrkar på att utse Hans Forsberg (S) till
representant till styrgruppen för Dig.2020 efter Bodil Hansson (S).
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att utse Hans Forsberg (C) till representant till styrgruppen för
Dig.2020. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01065-1
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-16

14

§ 220 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och dess utskott 2021 med plan för 2022
(KS-2020-00842-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
2021:
11 januari, 8 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 14 juni, 13
september, 11 oktober, 15 november och 6 december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och
näringslivsutskottet 2021:
26 januari, 23 februari, 8 mars, 23 mars, 27 april, 25 maj, 7 juni, 31
augusti, 28 september, 4 oktober, 26 oktober, 23 november och 21
december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för service- och
förvaltningsutskottet 2021:
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 31 augusti,
28 september, 26 oktober, 23 november och 21 december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och
utvecklingsutskottet 2021:
19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 24 augusti, 21
september, 19 oktober, 16 november och 14 december,
att fastställa följande sammanträdesdagar för personalutskottet 2021:
16 februari, 18 maj, 22 juni, 21 september, 16 november och 14
december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen 2022:
17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 12
september, 17 oktober, 14 november (konstituerande) och 5
december.
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för finans- och
näringslivsutskottet 2022:
25 januari, 22 februari, 7 mars, 22 mars, 26 april, 31 maj, 7 juni, 30
augusti, 27 september, 3 oktober, 25 oktober, 22 november och 20
december.
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att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för service- och
förvaltningsutskottet 2022:
25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 16 juni, 30 augusti,
27 september, 25 oktober, 22 november och 20 december.
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för plan- och
utvecklingsutskottet 2022:
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 20
september, 18 oktober, 15 november och 13 december..
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för
personalutskottet 2022:
15 februari, 24 maj, 16 juni, 20 september, 15 november och 13
december.
att samtliga sammanträden för kommunstyrelsen och
personalutskottet, samt finans- och näringslivsutskottets
sammanträden den 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj,
30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 20 december
2021 förläggs till klockan 14.00 på sammanträdesdagarna,
att finans- och näringslivsutskottets sammanträden den 7 mars, 7 juni
och 3 oktober 2021 förläggs till klockan 09.00 på
sammanträdesdagarna, samt
att plan- och utvecklingsutskottets och service- och
förvaltningsutskottets sammanträden 2021 förläggs till 09.00 på
sammanträdesdagarna.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2021 med
plan för 2022.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00842-2
• Bilaga - Sammanträdesdagar KF, KS (och dess utskott) 2021 med
plan för 2022
____
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§ 221 Beslut om ny kommundirektör
(KS-2020-01069-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anställa Jonas Walker,
tillträdesdag 2021-02-01,

, som kommundirektör med

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att fastställa
anställningsvillkor och underteckna anställningsavtal för Jonas
Walker,
att förlänga Lennart Anderssons förordnande som tillförordnad
kommundirektör till och med 2021-01-31, samt
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att fastställa
anställningsvillkor och underteckna anställningsavtal för Lennart
Andersson gällande förlängningen som tillförordnad
kommundirektör.
Ärendet
När kommundirektör Åsa Bellander meddelade att hon avslutade sin
anställning som kommundirektör tillsatte kommunstyrelsen en
rekryteringsgrupp för att rekrytera en ny kommundirektör.
Rekryteringsgruppen föreslår att kommunstyrelsen anställer Jonas
Walker som kommundirektör.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01069-1
____
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§ 222 Årsredovisning 2019 för Sundsvalls
Sjöfolksstiftelse
(KS-2020-00042-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2019, samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Ärendet
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat
årsredovisning och revisionsberättelse för 2019.
Jäv
Åsa Ulander (S), Sanna Jonsson (C), Viktoria Jansson (M), Stefan
Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) samt icke-tjänstgörande
ersättare Isabell Mixter (V) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00042-1
• Revisionsberättelse 2019
• Årsredovisning 2019
____
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§ 223 Granskning av strategiskt underhåll av
anläggningstillgångar, kompletterande svar
(KS-2020-00289-11)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21
(KS-2020-000289-11) till revisorerna som kompletterande svar på
revisorernas granskning av strategiskt underhåll av
anläggningstillgångar.
Ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare lämnat ett svar revisorernas
granskning av strategiskt underhåll av anläggningstillgångar. Detta
ärende gäller ett förtydligande av tidigare lämnat svar.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 89
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00289-11
____
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§ 224 Omdisponering av investeringsmedel i MRP
2021-2024
(KS-2020-00845-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att omdisponera investeringsmedel i Mål- och resursplan 2021-2022
med plan för 2023-2024 i enlighet med kommunstyrelsekontorets
tjänsteskrivelse 2020-09-10.
Ärendet
Ärendet gäller omdisponering av investeringsmedel i Mål- och
resursplan (MRP) 2021-2022 med plan för 2023-2024.
Deltagande i beslut
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och
Börje Mattsson (SD) meddelar att de återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 88
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00845-1
• Investeringar i MRP 2021-2024
____
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§ 225 Åtgärdsprogram för att förbättra
luftkvaliteten och uppfylla miljökvalitetsnormen
2020-2026
(KS-2020-00802-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsluta föregående åtgärdsprogram SBN-2012-00964 för partiklar
PM10 och kvävedioxid,
att till kompletteringsbudget 2021 hänskjuta frågan om minskning av
stadsbyggnadsnämndens budgetram med 400 000 kronor,
att i teknisk omräkning inför MRP 2022 med plan för 2023-2024
minska stadsbyggnadsnämndens budgetram med 400 000 kronor,
att till kompletteringsbudget 2021 hänskjuta frågan om
investeringsmedel på 650 000 kronor för de åtgärder i
åtgärdsprogrammet som kommunen ansvarar för,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att teckna nödvändiga avtal
med berörda parter avseende åtagande och finansiering,
att anta förslag till åtgärdsprogram SBN-2019-01296 för partiklar
PM10 med de redaktionella åtgärder som finns redovisade i bilaga 3
med två justeringar:
-Förtydliga i den föreslagna åtgärden 6.1.1 att utredning om
möjlighet till miljözon enbart gäller miljözon klass 1 för tunga
fordon,
-Stryk den föreslagna åtgärden 6.1.2, Utredning av
dubbdäcksförbud Köpmangatan
att ge stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden i uppdrag att
genomföra en uppföljning av programmet efter halva
programperioden och återkomma med eventuella förslag på
kompletterande åtgärder
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Ärendet
Ärendet handlar om att besluta om ett nytt åtgärdsprogram för att
följa miljökvalitetsnormerna för luft. Kommuner som överskrider
eller riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer för luft måste enligt
miljöbalken ha ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med
luftföroreningarna. Åtgärdsprogrammet beslutas av
kommunfullmäktige.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till följande förslag:
att utom avsnitten 5.1.10, 6.1.1 samt 6.1.2 anta förslag till
Åtgärdsprogram SBN-2019-01296 för partiklar PM10, med de
redaktionella ändringar som finns redovisade i bilaga 3
Åtgärdsprogram med redaktionella ändringar.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag
för att-satser 1 och 3-6 samt enligt följande förslag:
Att anta förslag till åtgärdsprogram SBN-2019-01296 för
partiklar PM10 med de redaktionella åtgärder som finns
redovisade i bilaga 3 med två justeringar,
-Förtydliga i den föreslagna åtgärden 6.1.1 att utredning om
möjlighet till miljözon enbart gäller miljözon klass 1 för tunga
fordon,
-Stryk den föreslagna åtgärden 6.1.2, Utredning av
dubbdäcksförbud Köpmangatan
Vidare yrkar han på följande tilläggsatt-sats:
Att ge stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden i uppdrag att
genomföra en uppföljning av programmet efter halva
programperioden och återkomma med eventuella förslag på
kompletterande åtgärder
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan
Falks (L) förslag samt i Niklas Säwéns (S) tilläggsatt-sats.
Vidare instämmer de i Stefan Falks (L) protokollsanteckning.
Anders Hedenius (S) instämmer i Niklas Säwéns (S) förslag.
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Stefan Falk (L) instämmer i Niklas Säwéns (S) tilläggsatt-sats.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
Niklas Säwéns (S) förslag och dels Stefan Falks (L) förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Niklas Säwéns (S) förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L) med fleras
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M),
Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M) reserverar sig mot
beslutet.
Deltagande i beslut
Börje Mattsson (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M)
lämnar följande protokollsanteckning:
Vi Liberaler och Moderater anser inte att privatbilismen i sig är det
stora problemet för staden utan det är det bränsle som används. Vi
vill att utveckling av en infrastruktur för elfordon gynnas med t.ex.
fler laddstationer, att kommunens fordonsflotta bör göras fossilfri
och att en beräkning alltid görs vid investeringar för
energieffektivitet att snabbast möjligt nå största möjliga
utsläppsminskningar. Vi vill inte införa miljözoner inom centrala
Sundsvall, fordonssystemen behöver långsiktiga spelregler. Vi vill att
kommunen aktivt tar del av kunskap och använder vägbeläggning
som i så stor utsträckning som möjligt minimerar av dubbdäck
orsakade höga partikelhalter av PM 10. Utöver detta så anser vi att
parkeringsavgifterna inte ska höjas.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 44
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-09-30
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 146
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-08-03
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Åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten och uppnå
miljökvalitetsnormen (PM10)
• Samrådsredogörelse 2020 Åtgärdsprogram för att förbättra
luftkvaliteten
• Bilaga 1 Luftkartläggning av centrala Sundsvall
• Bilaga 2 Luftövervakningsstrategi 2020-2024 Västernorrland
• Bilaga 3 Åtgärdsprogram med redaktionella ändringar
____
•
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§ 226 Slutredovisning och rekommendation om
implementering av projektet IM Possible inom
ramen för sociala investeringar
(KS-2020-00893-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen av projektet IM Possible, samt
att rekommendera barn- och utbildningsnämnden att implementera
projektet IM Possible i sin verksamhet.
Ärendet
Detta är en slutredovisning av projektet IM Possible, vilket är ett
projekt som bedrivits inom ramen för Sundsvalls kommuns sociala
investeringsfond.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag
med följande tilläggsatt-sats:
att beslutet rörande attsats två ska kompletteras med information
om hur implementeringen ska finansieras.
Ordföranden yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag
samt avslag till Stefan Falks (L) tilläggsatt-sats.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
Stefan Falks (L) förslag och dels hennes eget. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 42
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-09-28
• Bilaga 1 Effektutvärdering IM Possible
• Bilaga 2 Projektslutrapport IM Possible
____
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§ 227 Organisatorisk placering av tjänst med
uppdrag att arbeta narkotikaförebyggande
(KS-2020-00854-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den organisatoriska placeringen av tjänsten som
narkotikaförebyggare ska vara vid individ- och
arbetsmarknadsnämnden,
att en miljon kronor flyttas, i enlighet med mål- och resursplan 20212022 (med plan för 2023-2024), från kommunstyrelsen till individoch arbetsmarknadsnämnden för inrättandet av denna tjänst från och
med 2022 och framåt, samt
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fram till
2022 tillsätta tjänsten som narkotikaförebyggare inom ram.
Ärendet
Ärendet handlar om att verkställa delar av kommunfullmäktigebeslut
KF 2020-06-23 §120, att fastställa organisatorisk placering av den
tjänst som ska arbeta samordnande med att förebygga narkotikabruk
skall placeras.
Överläggning
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag för att-sats 1 samt att att-sats 2 ges följande lydelse:
Att en miljon kronor flyttas, i enlighet med mål- och resursplan
2021-2022 (med plan för 2023-2024), från kommunstyrelsen till
individ- och arbetsmarknadsnämnden för inrättandet av denna
tjänst från och med 2022 och framåt.
Vidare yrkar han på följande tilläggsatt-sats:
Att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fram
till 2022 tillsätta tjänsten som narkotikaförebyggare inom ram.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
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Deltagande i beslut
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens
beslut.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 43
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-09-30
____
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§ 228 Verksamhetsplaner för informationssäkerhet
och dataskydd, internt skydd, brottsförebyggande
arbete och arbete mot våldsbejakande extremism
(KS-2020-00833-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Verksamhetsplan för arbete med informationssäkerhet
och dataskydd 2020-2023,
att upphäva handlingsplan om våldsbejakande extremism (KS-201900036),
att fastställa Verksamhetsplan för arbete med brottsförebyggande
och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 2020-2023,
att fastställa Verksamhetsplan för arbete med internt skydd 20202023, samt
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 2020-0127 § 10). Enligt strategin ska det tas fram en verksamhetsplan för
varje verksamhetsområde som finns angivet i strategin. Detta ärende
avser verksamhetsplaner för tre områden: informationssäkerhet och
dataskydd, internt skydd, brottsförebyggande arbete och arbete mot
våldsbejakande extremism. Kommunstyrelsen är beslutsinstans för
dessa verksamhetsplaner.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 99
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00833-1
• Verksamhetsplan Trygghet och säkerhet - informationssäkerhet
och dataskydd 2020-2023
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Verksamhetsplan brottsförebyggande och förebyggande arbete
mot våldsbejakande extremism 2020-2023
Verksamhetsplan internt skydd 2020-2023

____
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§ 229 Ordförandeförslag: Genomlysning av grundoch gymnasieskolan
(KS-2020-00677-3)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att särskilt följa resultatutvecklingen inom den kommunala grundoch gymnasieskolan i samband med behandlingen av delårsrapporter
och årsredovisning, samt
att kommunstyrelsekontoret stöttar barn- och
utbildningsförvaltningen i framtagandet och genomförandet av
förändringsarbetet av organisationskulturen.
Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande väcker ett ordförandeförslag rörande
genomlysning av grund- och gymnasieskolan. I juni 2019 påbörjade
kommunstyrelsekontoret en genomlysning av varför skolresultaten i
Sundsvalls kommunala skolor ser ut som de gör. Arbetet har
utmynnat i en rapport som har identifierat vad som kännetecknar
framgångsrika kommuner samt ett antal utvecklingsområden inom
Sundsvalls skolor. För att öka elevernas måluppfyllelse ytterligare
behöver fler åtgärder vidtas, men även redan beslutade och påbörjade
förändringsprocesser tydliggöras och kommuniceras
Överläggning
Viktoria Jansson (M) bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag med följande tilläggsatt-sats:
Att barn- och utbildningsförvaltningen återkommer till
kommunstyrelsen med redogörelse för hur organisationskulturen,
som enligt rapporten ligger till grund för Sundsvalls kommuns
dåliga skolresultat, ska förändras senast i januari 2021.
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) instämmer i Viktoria
Janssons (M) förslag.
Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag utskottet, dels
Viktoria Jansson (M) med fleras förslag och dels Lisa Tynnemarks
(S) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Tynnemarks (S) förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD), Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M),
Bertil Kjellberg (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 100
• Ordförandeförslag: Genomlysning av grund- och gymnasieskolan
• Projektslutrapport Genomlysning av grund- och gymnasieskolan
v. 09
____
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§ 230 Taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel för 2021
(KS-2020-00878-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel, daterad 2020-08-01, att gälla från 1 januari 2021,
att fastställa timavgiften för tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel för år 2021 till 1 164 kronor inklusive uppräkning av
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med
taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna timavgiften med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt
inte annat beslutas av kommunfullmäktige.
Ärendet
Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa för tillsyn av handel
med vissa receptfria läkemedel för 2021. Förslaget innebär en
höjning av timavgiften med 80 kronor utöver index.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
avslag till ärendet och dels bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M)
protokollsanteckning får lämnas.
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Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M)
reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 93
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00878-2
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 46
• Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för
2021
____
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§ 231 Taxa för offentlig livsmedels- och
foderkontroll för 2021
(KS-2020-00877-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll, daterad
2020-08-01, att gälla från 1 januari 2021, samt
att fastställa timavgiften för offentlig kontroll till 1 371 kronor
inklusive uppräkning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Ärendet
Miljönämnden är kontrollmyndighet för en stor del av
livsmedelsanläggningarna inom Sundsvalls kommun. Kontrollen ska
finansieras genom avgifter. Miljönämnden har överlämnat förslag till
taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
avslag till ärendet och dels bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M)
reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning:
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Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 97
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00877-2
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 45
• Livsmedelstaxa för 2021
____
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§ 232 Taxa inom strålskyddslagens område för
2021 Taxa inom strålskyddslagens område för
2021
(KS-2020-00876-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, daterad
2020-08-01, att gälla från 1 januari 2021,
att fastställa timavgiften för taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område för år 2021 till 1 164 kronor inklusive uppräkning av
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med
taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna timavgiften med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt
inte annat beslutas av kommunfullmäktige.
Ärendet
Miljönämnden har enligt strålskyddslagen rätt att ta ut avgift för
tillsyn av solarieverksamhet. Taxan fastställs av kommunfullmäktige
i de fall uppräkningen skiljer sig från indexuppräkning.
Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa för 2021. Förslaget
innebär en höjning av timavgiften med 80 kronor utöver index.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
avslag till ärendet och dels bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
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Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M)
reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 96
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00876-2
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 44
• Taxa inom strålskyddslagens område för 2021
____
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§ 233 Taxa enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa för 2021
(KS-2020-00875-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa, daterad 2020-08-01, att
gälla från 1 januari 2021,
att fastställa timavgiften inom området för skydd mot internationella
hot mot människors hälsa för år 2021 till 1 164 kronor inklusive
uppräkning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med
taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna timavgiften med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt
inte annat beslutas av kommunfullmäktige.
Ärendet
Miljönämnden har tillsyn enligt lagen om internationella hot mot
människors hälsa. Enligt lagen ska avgiften motsvara den faktiska
kostnaden. Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa för 2021.
Förslaget innebär en höjning av taxan med 80 kronor utöver index.
Taxan fastställs av kommunfullmäktige i de fall uppräkningen skiljer
sig från indexuppräkningen.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
avslag till ärendet och dels bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M)
reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 95
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00875-2
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 43
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa för 2021
____
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§ 234 Taxa för uppdragsverksamhet inom
miljöområdet för 2021
(KS-2020-00874-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för uppdragsverksamhet, daterad 2020-08-01, att
gälla från 1 januari 2021,
att timavgiften för uppdragsverksamhet ska vara 1 164 kronor
inklusive uppräkning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
från och med 1 januari 2021, samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med
taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna timavgiften med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt
inte annat beslutas av kommunfullmäktige.
Ärendet
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att
ta avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt
miljöbalken med flera tillsynsområden. Miljönämnden har
överlämnat förslag till taxa för uppdragsverksamhet inom
miljöområdet för 2021. Förslaget innebär en höjning av taxan med 80
kronor utöver index.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
avslag till ärendet och dels bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-16
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Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M)
reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 94
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00874-2
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 42
• Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2021
____

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 235 Taxa inom miljöbalkens område för 2021
(KS-2020-00873-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område
(daterade 2020-08-01) inklusive taxebilagorna 1, 2 och 3 att gälla
från 1 januari 2021,
att fastställa timavgiften inom miljöbalkens område för år 2021 till 1
164 kronor inklusive uppräkning av prisindex för kommunal
verksamhet (PKV), samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med
taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna timavgiften med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt
inte annat beslutas av kommunfullmäktige.
Ärendet
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och
tillsyn enligt Miljöbalken, utom vad gäller strandskyddet. Arbetet ska
avgiftsfinansieras. Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa
inom miljöbalkens område för 2021. Förslaget innebär en höjning av
timavgiften med 80 kronor utöver index. Taxan fastställs av
kommunfullmäktige i de fall uppräkningen skiljer sig från
indexuppräkning.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
avslag till ärendet och dels bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-16
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Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Bertil Kjellberg (M)
reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand.
Beslutsunderlag
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 92
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00873-2
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 41
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2021
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2021
- Taxebilaga 1
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2021
- Taxebilaga 2
____
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§ 236 Motion (L) publicera alla nämnder och
styrelsers möteshandlingar och protokoll på
kommunens hemsida
(KS-2019-00216-23)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första yrkande så till vida att kommunstyrelsens
möteshandlingar ska läggas ut på kommunens hemsida senast tre
arbetsdagar efter det att styrelsens ledamöter och ersättare tagit del av
handlingarna,
att bifalla motionens andra yrkande så till vida att
kommunfullmäktiges möteshandlingar ska läggas ut på Sundsvalls
kommuns hemsida i samband med att handlingarna skickas till
fullmäktiges ledamöter och ersättare,
att avslå motionens tredje yrkande,
att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möteshandlingar ska
läggas ut på kommunens hemsida med start senast januari 2021,
att beslutet om att kommunfullmäktiges handlingar ska publiceras på
kommunens hemsida i samband med att kallelsen skickas till
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, skrivs in i fullmäktiges
arbetsordning,
att fullmäktiges beslut om att kommunstyrelsen handlingar ska
publiceras på kommunens hemsida senast tre arbetsdagar efter det att
styrelsens ledamöter och ersättare tagit del av handlingarna, skrivs in
i kommunstyrelsens nämndspecifika reglemente,
att uppmana de kommunala bolagen att publicera sina protokoll på
internet om så inte redan görs
att kommunstyrelsen säkerställer att det är möjligt att via
kommunens hemsida få åtkomst till de bolagsprotokoll som läggs ut
på de enskilda bolagens hemsida, samt
att kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att möteshandlingar
läggs ut på kommunens hemsida senast tre arbetsdagar efter att
nämndens ledamöter och ersättare tagit del av handlingarna.
Justerandes signatur
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Ärendet
Ärendet är en motion från Liberalerna där motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att alla nämnders samt
kommunfullmäktiges möteshandlingar publiceras på kommunens
hemsida.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen.
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Börje Mattson (SD)
instämmer i Stefan Falks (L) förslag.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
Stefan Falk (L) med fleras förslag och dels plan- och
utvecklingsutskottets förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och
utvecklingsutskottets förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Bertil Kjellberg (M), Alicja
Kapica (M), Viktoria Jansson (M) och Börje Mattsson (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 46
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-09-25
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-09-22 § 38
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-06-10
• Ökad Hotbild mot förtroendevalda
• Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-04-24 §
98
• Barn- och utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-02
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-24 § 60
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2019-03-29
• NAVI:s protokoll 2019-04-24 § 30
• FAVI:s skrivelse 2019-03-08
• Miljönämndens protokoll 2019-04-10 § 34
• Miljökontorets skrivelse, 2019-02-28
Justerandes signatur
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• Lantmäterinämndens protokoll 2019-04-24 § 13
• Lantmäterikontorets skrivelse 2019-04-12
• Kultur & Fritidsnämndens protokoll 2019-04-24 § 48
• Kultur & Fritidskontorets skrivelse, 2019-03-06
• Presidiekonferensens protokoll 2019-03-15 § 23
• Remissyttrande Stadsbacken AB, 2019-05-27
• Remissyttrande - Sundsvall Logistikpark 2019-05-20
• Remissyttrande - Mitthem AB, 2019-05-13
• Remissyttrande - Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2019-06-11
• Remissyttrande - ServaNet, 2019-06-10
• Remissyttrande - Sundsvall Elnät
• Remissyttrande - Sundsvall Hamn AB, 2019-06-24
• Remissyttrande - Sundsvall Energi AB, 2019-06-28
• Remissyttrande - SKIFU 2019-06-27 § 63
• Motion Publicera möteshandlingar på hemsidan
____
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§ 237 Motion (KD) angående bevarande av
kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper
(KS-2020-00158-5)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionens första att-sats, samt
att bifalla motionens andra att-sats.
Ärendet
Ärendet är ett förslag till beslut på en motion från Kristdemokraterna.
Motionärerna vill att Sundsvalls kommun ska stoppa nedläggningen
av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper.
Motionärerna föreslår också att utbildningsinsatser för lärare,
skolledare och övrig personal gällande barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska genomföras.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) och Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Lisa Tynnemark (S) yrkar avslag till motionens första att-sats och
bifall till motionens andra att-sats.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till motionen och dels Lisa Tynnemarks (S) förslag. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Lisa Tynnemarks (S) förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Deltagande i beslut
Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) meddelar att de återkommer i
ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte
i dagens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-16

47

Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 45
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-06-16
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-22 §42
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse, 2020-03-17
• Motion (KD) angående bevarande av kommunövergripande
särskilda undervisningsgrupper
____
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§ 238 Motion (KD) angående projektmedel för att
motverka äldres ensamhet
(KS-2019-00597-9)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Kristdemokraterna har via Liza-Maria Norlin (KD) lämnat in en
motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås införa
projektmedel till verksamheter som motverkar äldres ensamhet. Det
här ärendet är ett svar på motionen.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och
Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två till beslut, dels bifall till
motionen och dels bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD), Börje Mattsson (SD), Alicja Kapica (M),
Bertil Kjellberg (M), Viktoria Jansson (M) och Stefan Falk (L)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 47
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse
• Motionssvar KPR 2020-04-09
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-11-20 § 120
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-10-14
• Socialnämndens protokoll 2019-11-21 § 173

Justerandes signatur
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•
•
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Socialtjänstens skrivelse 2019-10-24
Motion (KD) angående projektmedel för att motverka äldres
ensamhet

____
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§ 239 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.
•

•

Justerandes signatur

Service- och förvaltningsutskottet den 27 oktober 2020:


§ 70 Västermalms skola, säkerhetsprojektet etapp
2 - medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter



§ 71 Bosvedjeskolan verksamhetsanpassning,
återställning till skollokaler - medel ur
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter



§ 72 Inhyrning av lokaler för Montessoriskolans
verksamhet, Paviljongvägen Sidsjön



§ 73 Remissvar - Västernorrlands regionala
digitala agenda (REDA)

Finans- och näringslivsutskottet den 27 oktober 2020:


§ 86 Ekonomisk månadsrapport september 2020



§ 87 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2020
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§ 90 Västermalms skola, säkerhetsprojektet etapp
2 - medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter



§ 91 Bosvedjeskolan verksamhetsanpassning,
återställning till skollokaler - medel ur
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

Investeringsbeslut:
Tilldelningsbeslut:
• KS-2018-00938 Entreprenadmaskintjänster samt mark- och
anläggningsarbeten (UH-2017-50)
• KS-2018-00984 Takarbeten (UH-2019-493)
• KS-2019-00179 Konsulentstödda familjehem (UH-2018-77
Sollefteå)
• KS-2019-00250 Brandskyddsmaterial och Service 2019 (UH2018-432)
• KS-2020-00077 Förbrukningsartiklar – Sjukvårdsmaterial
• KS-2020-00089 Banktjänster (UH-2019-203)
• KS-2020-00171 Mobiltelefoni som tjänst (UH-2019-364)
• KS-2020-00177 Glasmästeriarbeten (UH-209-411)
• KS-2020-00183 Kunskapstest (UH-2019-571)
• KS-2020-00223 Vårdsängar (UH-2019-19)
• KS-2020-00293 Komfort- och anläggningskyla (UH-2019372)
• KS-2020-00304 Pumpar och frekvensomvandlare, service och
reparation (UH-2019-119)
• KS-2020-00323 Utredning i visselblåsarärenden och
kränkande särbehandling (UH-2019-539)
• KS-2020-01062 Sand- och grusmaterial (UH-2019-11)
Yttranden:
• KS-2020-00920 Tidig dialog inför planbesked gamla
prästgården Njurunda Prästbol 1:124
• KS-2020-00838 Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om
lämnande av uppgifter om kommunalt avfall
Övriga delegationsbeslut:
• KS-2020-00889-1 Delegering av ansvar för kommunens
krisledningsarbete m.m.
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Personalärenden:
• KS-2020-00012-8 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin
(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på
kommunstyrelsekontoret.)
Nr i
pärm

Datum för
beslut

2

2020-10-08

1

2020-09-30

Beslut

Minskad arbetstid för
äldre anställda fr.o.m.
2020-11-01
Minskad arbetstid för
äldre anställda fr.o.m.
2020-11-01

Punkt i delegationsordning

Punkt K 1

Punkt K 1

____

Justerandes signatur
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§ 240 För kännedom

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
•

Styrelseprotokoll:














•

Protokoll MittSverige vatten & Avfall AB 202009-24
Protokoll Sundsvall Vatten AB 2020-09-24
Protokoll direktionen Din Tur 2020-09-29
Protokoll direktionen Din Tur 2020-10-21
Protokoll Midlanda Fastigheter AB 2020-10-20
Protokoll Midlanda Flygplats AB 2020-10-20
Protokoll direktionen Medelpads
räddningstjänstförbund 2020-09-29
Protokoll Sundsvall Elnät 2020-01-22
Protokoll Sundsvall Elnät 2020-02-21
Protokoll Sundsvall Elnät 2020-04-02
Protokoll Sundsvall Elnät 2020-05-18
Protokoll årsstämma Sundsvall Elnät 2020-05-18
Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall 202010-21

Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §113 Sammanträdesdagar för nämnden och arbetsutskottet

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

