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Pär Hammarberg kommunsekreterare  
Caroline Grafström kommunsekreterare  
Jimmy Andersson kommunjurist  

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-11 3 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
 
Protokollet omfattar §§ 1-26 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
Pär Hammarberg 
Sekreterare 

 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare utses Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.  
 
_ _ _ _  
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§ 1 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2021-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

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

Överläggning 
Vid dagens sammanträde har tillförordnad kommundirektör Lennart 
Andersson, Magnus Fjell, verksamhetschef servicecenter, samt 
Gabriel Lundgren, samhällsanalytiker, bjudits in för att ge en 
lägesrapport gällande coronapandemin Covid-19. Magnus Fjell och 
Gabriel Lundgren informerar bland annat om följande: 
 

• Lägesstatus för Västernorrland som har en ökande 
smittspridning 

• Rapport om ansträngt läge på sjukhusen i länet 
• Information om vaccineringsläget i länet och kommunen 
• Information om den nya pandemilagen 
• Lägesstatus och insatser i Sundsvalls kommun 

 
_ _ _ _ 
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§ 2 Val till kommunstyrelsens personalutskott 
(KS-2020-00850-12) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Jonas Väst (S) till ny ledamot i personalutskottet efter Bodil 
Hansson (S), fram till det sammanträde då val av utskott förrättas 
nästa gång. 
 
att utse Mikael Westin (S) till ny ersättare i personalutskottet efter 
Jonas Väst (S), fram till det sammanträde då val av utskott förrättas 
nästa gång. 
 

Ärendet 
Bodil Hansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag i personalutskottet. 
Kommunstyrelsen valde 2020-10-26 ledamoten Niklas Säwén (S) till 
ny ordförande efter henne. Kommunstyrelsen behöver nu utse en ny 
ledamot till utskottet efter Bodil Hansson (S). Om ledamoten utses 
bland utskottets ersättare behöver även fyllnadsval av ersättare göras. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar att Jonas Väst (S) utses till ny ledamot i 
personalutskottet efter Bodil Hansson (S), samt att Mikael Westin (S) 
utses till ny ersättare i personalutskottet efter Jonas Väst (S). 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Jonas Väst (S) till ny ledamot och Mikael Westin (S) till ny 
ersättare i personalutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen  2020-11-16 § 216 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00850-12 
 
_ _ _ _ 
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§ 3 Val till kommunstyrelsens service- och 
förvaltningsutskott 
(KS-2020-00850-21) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Mikael Westin (S) till ny ledamot i service- och 
förvaltningsutskottet efter Jonas Väst (S), fram till det sammanträde 
då val av utskott förrättas nästa gång. 
 

Ärendet 
Jonas Väst (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i service- och 
förvaltningsutskottet. Nämnden ska därmed utse en ny ledamot till 
utskottet. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar att Mikael Westin (S) utses till ny ledamot i 
service- och förvaltningsutskottet efter Jonas Väst (S). 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Mikael Westin (S) till ny ledamot i service- och 
förvaltningsutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00850-21 
 
_ _ _ _ 
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§ 4 Val till kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 
(KS-2020-00850-22) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Mikael Westin (S) till ny ersättare i plan- och 
utvecklingsutskottet efter Niklas Säwén (S), fram till det 
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång, 
 
att utse Jan Lahti (S) till ny ersättare i plan- och utvecklingsutskottet 
efter Åsa Ulander (S), fram till det sammanträde då val av utskott 
förrättas nästa gång. 
 

Ärendet 
Niklas Säwén (S) valdes till ordförande i plan- och 
utvecklingsutskottet 2020-11-16 och därmed blev en ersättarplats 
vakant efter honom. Åsa Ulander (S) valdes till ordinarie ledamot i 
utskottet 2020-11-16 och därmed blev en ersättarplats vakant efter 
henne. Nämnden ska nu utse två ersättare till plan- och 
utvecklingsutskottet. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar att Mikael Westin (S) utses till ny ersättare i 
plan- och utvecklingsutskottet efter Niklas Säwén (S), samt att Jan 
Lahti (S) utses till ny ersättare i plan- och utvecklingsutskottet efter 
Åsa Ulander (S). 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Mikael Westin (S) och Jan Lahti (S) till nya ersättare i 
personalutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00850-22 
 
_ _ _ _ 
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§ 5 Val till kommunstyrelsens finans- och 
näringslivsutskott 
(KS-2020-00850-13) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Mikael Westin (S) till ny ersättare i plan- och 
utvecklingsutskottet efter João Pinheiro (S), fram till det 
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång, 
 

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 
Åsa Ulander (S) yrkar att Mikael Westin (S) utses till ny ersättare i 
plan- och utvecklingsutskottet efter João Pinheiro (S). 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Mikael Westin (S) till ny ersättare i plan- och 
utvecklingsutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-16 § 215 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00850-13  

 
_ _ _ _ 
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§ 6 Val till kommunala pensionärsrådet 
(KS-2020-00910-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Mikael Westin (S) 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) yrkar att Mikael Westin (S) utses till ny ersättare i 
kommunala pensionärsrådet efter João Pinheiro (S). 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att utse Mikael Westin (S) till ny ersättare i kommunala 
pensionärsrådet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse – (KS-2020-00910-1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 7 Kommunstyrelsens intern kontrollrapport 
2020 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
(KS-2020-00885-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2020 års internkontroll för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt,  
 
att föreslå att den interna kontrollpunkten om krisledning återupptas när 
situationen tillåter,  
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern kontroll 
för 2020, samt  
 
att överlämna rapporten till kommunens revisorer.  

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda interna kontrollreglemente 
redovisar kommunstyrelsekontoret en uppföljning av den interna 
kontrollen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020, med 
återrapportering av följande kontrollpunkter enligt beslutad intern 
kontrollplan 2020 för uppsiktsplikt; 
1. Hot och våld (kontrollpunkt från 2019) 
2. Krisplanering 
3. Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00885-1 
• Intern kontrollplan 2020 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
• Förvaltningschefens rapport 
• Förvaltningschefens självdeklaration förslag 201109 
• Våld och Hot om våld  APT info 
• Våld och Hot om våld checklista 
• Våld och Hot om våld rutin 
• Kontrollrapport kontrollpunkt KSK 1 Hot o våld Uppsiktsplikt 
• Kontrollrapport kontrollpunkt KSK 2 Krisplanering Uppsiktsplikt 
• SAM systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 
• Kontrollrapport kontrollpunkt KSK 3 SAM Uppsiktsplikt 
_ _ _ _ 
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§ 8 Intern kontrollplan 2021 för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
(KS-2020-01073-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, KS-2020-01073-1, 
 
att till kontrollplanen tillföra följande kontrollpunkter: a) Ramavtal, 
b) Ramavtal för fastighetsärenden, samt 
  
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att återkomma med en plan för 
hur man ska arbeta med följande frågor: a) rutiner som säkerställer 
verkställighet av beslut, b) säkerställande av att ingenting ”faller 
mellan stolarna” vid organisationsförändringar. 
 

Ärendet 
Inför 2021 har kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp tagit fram 
förslag på intern kontrollplan 2021 för uppsiktsplikten. Arbetet har 
föregåtts av riskanalys som har gjorts av kommunstyrelsekontorets 
ledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01073-1 
• Förslag till intern kontrollplan 2021 uppsiktsplikt 
• Kommunstyrelsens bruttolista 2021 risk och konsekvensanalys 
 
_ _ _ _ 
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§ 9 Medelpads Räddningstjänstförbund taxor 
och avgifter 2021 
(KS-2020-01126-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbundets (MRF) 
föreslagna taxor för 2021, KS-2020-01126, avseende avgifter för 
förebyggande verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet, 
samt 
 
att taxorna ska gälla från dagen för kommunfullmäktiges beslut. 
 

Ärendet 
Direktionen i Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) föreslår 
respektive medlemskommun att besluta om taxor och avgifter för 
2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01126-21 
• Medelpads Räddningstjänstförbunds protokoll – 2020-11-06 § 57 
 
_ _ _ _ 
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§ 10 Svar på revisionsrapport Granskning av 
styrning, finansiering och uppföljning av större 
investeringar 
(KS-2020-01035-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2020-11-24 
(KS-2020-01035-2) som svar till revisorerna som svar på 
revisorernas granskning av styrning, finansiering och uppföljning av 
större investeringar, med den ändring som föreslås av Stefan Falk 
(L). 

Ärendet 
Revisorerna har genomfört en granskning av kommunstyrelsens 
arbete med styrning, finansiering och uppföljning av större 
investeringar. Ärendet avser svar till revisorerna utifrån den 
genomförda granskningen.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag, 
med följande ändring i skrivelsen: 
 
På sidan 3 ändras kommentaren till revisorernas rekommendation 3 
till: Vi kommer att arbeta vidare med att se till att politiska beslut 
alltid finns innan utskick av förfrågningsunderlag. 
 
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD), Bodil Hansson (S) och 
Hans Forsberg (C) instämmer i Stefan Falks (L) förslag. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Stefan Falks (L) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01035-2 
• Revisionsrapport Granskning av styrning, finansiering och 

uppföljning av större investeringar 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-11 15 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 11 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 
(KS-2020-00689-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att särskilt uppmärksamma rådande situation med coronapandemin 
kan påverka delar av verksamhetens ekonomiska utfall och 
verksamhetens måluppfyllelse 2021, 
 
att fastställa verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2020-00689-1), 
 
att fastställa ramminskningen på 4,6 miljoner kronor enligt 
kommunfullmäktiges beslut i mål och resursplan 2021-2022 med 
plan för 2023-2024, (KS-2020-00278),  
 
att notera att ramminskningen på 4,6 miljoner kronor fördelas med 
3,6 miljoner kronor för anslaget för näringslivsåtgärder och 1 miljon 
kronor för anslaget för sociala investeringar, 
 
att fastställa förslag till fördelning av anslaget för näringslivsåtgärder 
35,2 miljoner kronor i enlighet med bilaga 2 ”Specifikation 
näringslivsanslaget 2021”, samt 
 
att notera att personalutskottet i särskilt ärende kommer att besluta 
om fördelning av anslaget på 7 miljoner kronor för 
personalutveckling 2021. 
 

Ärendet 
Förslaget behandlar kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 (före 
detta mål och resursplan) för 2021 som varje nämnd beslutar om för 
sin verksamhet. Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen innehåller 
den övergripande planeringen för kommunstyrelsens verksamheter, 
med ramtilldelning utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och 
resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag med hänvisning till Liberalernas mål- 
och resursplan. 
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Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag med hänvisning till 
Kristdemokraternas mål- och resursplan. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag med hänvisning till Moderaternas 
mål- och resursplan.. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 
 
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag, dels Stefan Falks (L) 
förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag och dels Alicja 
Kapicas (M) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00689-1  
• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021, 2020-11-27  

 
_ _ _ _ 
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§ 12 Intern kontrollplan 2021 för 
kommunstyrelsens verksamhet 
(KS-2020-01072-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsekontoret, 
(KS-2020-01072-1).  
 

Ärendet 
Inför 2021 har kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp tillsammans 
med verksamheterna tagit fram förslag på intern kontrollplan 2021 
för sina verksamheter. Arbetet föregås av riskanalys som har gjorts 
av kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01072-1  
• Bilaga 1 förslag till intern kontrollplan 2021 kommunstyrelsens 

verksamhet 
• Bilaga 2. Kommunstyrelsens bruttolista 2021 risk och 

konsekvensanalys 
 

_ _ _ _ 
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§ 13 Översyn av de kostpolitiska riktlinjerna 
(KS-2020-01145-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att upphäva att-satserna nummer tre till och med 16 i 
kommunfullmäktiges beslut ”Bättre mat (kostpolitiskt program) VHT 
2, KS 2015” (KS-2016-00624), 
 
att anta de reviderade kostpolitiska riktlinjerna enligt bilaga 1,  
 
att nästa översyn genomförs senast i juni 2022, 
 
att 150 000 kr som avsatts hos kommunstyrelsen för att inrätta 
funktionen måltidscontroller överförs till Sundsvalls Mat & Måltider,  
 
att kommunstyrelsen tillsammans med vård- och omsorgsnämnden 
gör en översyn av vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamhet, 
samt 
 
att översynen av vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamhet ska 
vara genomförd innan utgången av år 2021. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås anta det föreliggande förslaget till 
reviderade kostpolitiska riktlinjer samt upphäva tidigare fattade 
beslut gällande riktlinjerna.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till service- och 
förvaltningsutskottets förslag till attsatser, med följande tillägg och 
justeringar i förslaget till reviderat kostpolitiskt program: 
 

1. Stryk punkt 3 under politiska målsättningar sida 2, då den är 
en del av avsnitt 2. Måltider för bättre klimat och miljö och är 
en konkretisering av den första politiska målsättningen. 
 

2. Ersätt den femte punkten i avsnitt 2, sida 2, med följande 
mening: ”Den fisk som köps in ska ha en nivå på ekologisk 
och social hållbarhet motsvarande KRAV, eller MSC för 
vildfångad fisk och ASC för odlad fisk. 
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3. Stryk följande meningar i punkt sju i avsnitt 2, sida 2-3: 
”Minst en dag per vecka ska vara helt vegetarisk. Måltider 
som lagas till äldre matgäster undantas.” Punkten blir då 
enbart ”Varje kök ska minska köttmängden till förmån för 
mer grönsaker, rotfrukter, bönor och linser på tallriken”. 
 

4. Stryk punkt tre, avsnitt 3, sida 3 och ersätt med två nya. 
 

- Kommunen ska servera specialkost för dem med 
behov av avvikelser från normalkosten på grund av 
kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra 
överkänslighetsreaktioner. De som har medicinskt 
behov ska ha tillgång till säker kost.  

- Kommunen ska så långt det är möjligt erbjuda 
anpassade måltider vilket är anpassningar som 
bedöms vara nödvändiga för att individen ska klara 
sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva 
maten kan sådana anpassningar även innefatta 
måltidsmiljön. Detta gäller barn/elever som på grund 
av fysiska, sensoriska, kognitiva eller 
utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har 
svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie 
måltiden, detta inkluderar neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Anpassade måltider 
omfattar även andra kostavvikelser, grundade i 
exempelvis etiska ställningstaganden och religion. 

 
Börje Mattsson (SD) yrkar att ordet ekologiskt tas bort och ändras till 
närproducerat i hela programmet i förekommande fall. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD) 
förslag och dels Börje Mattssons (SD) förslag. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt service- 
och förvaltningsutskottets förslag. 
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Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) meddelar att de återkommer i 
ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte 
i dagens beslut. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01145-1 
• Bilaga 1 Förslag till kostpolitiska riktlinjer 
• Bilaga 2. Antagna kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun 
• Bilaga 3 Förslag till upphävande av att-satser kostpolitiska 

riktlinjer 
• Bilaga 4. Protokollsutdrag antagande av kostpolitiska riktlinjer 
 
_ _ _ _ 
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§ 14 Riktlinjer för IOP-avtal 
(KS-2017-00395-32) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta styrdokumentet Riktlinjer för IOP-avtal inom Sundsvalls 
kommun, med den ändring som föreslås av Liza-Maria Norlin (KD), 
 
att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för IOP-avtal 
inom kommunen, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera riktlinjerna och 
ingångna idéburna samarbeten under 2022 och 2025, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att presentera förslag till revidering 
av riktlinjer ifall den lagändring som föreslås i SOU 2019:56 
fastställs. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till kultur- och fritidsnämnden 
och kommunstyrelsen att ta fram förslag till riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) för Sundsvalls kommun. Detta ärende är 
ett svar på det uppdraget. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till service- och 
förvaltningsutskottets förslag, med följande ändring i riktlinjen: 
 
Sidan 2, andra stycket, under rubriken 2. Värdegrund:  
Meningen ”Sundsvalls kommun tecknar inte IOP-avtal med 
partipolitiska organisationer eller trossamfund.” ändras till 
”Sundsvalls kommun tecknar inte IOP-avtal med partipolitiska 
organisationer.” 
 
Börje Mattsson (SD) och Hans Forsberg (C) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) förslag. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01145 
• Förslag - Riktlinjer för IOP-avtal inom Sundsvalls kommun 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 §244 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2017-00395-16 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 §79 
• Motion (L) om att teckna IOP-avtal mellan Sundsvalls kommun 

och tjejjouren skogsrå i Sundsvall, 2017-04-19 
 

_ _ _ _ 
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§ 15 Sundsvalls kommuns 
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
(KS-2020-00181-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Trafikförsörjningsprogram för Sundsvalls kommun – 
färdtjänst och riksfärdtjänst (KS-2020-00181-7). 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut att anta Trafikförsörjningsprogram 
för Sundsvalls kommun – färdtjänst och riksfärdtjänst. Tidigare 
gällande program har reviderats inför att ny trafikupphandling ska 
genomföras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00181-7  
• Trafikförsörjningsprogram för Sundsvalls kommun - färdtjänst 

och riksfärdtjänst 
• Samrådsredogörelse 
• Svar från kommunala pensionärsrådet angående 

Trafikförsörjningsprogram Färdtjänst 
 

_ _ _ _ 
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§ 16 Revidering av riktlinje systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(KS-2020-00913-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa reviderad riktlinje systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag 2021-01-11 (KS-2020-00913). 
 

Ärendet 
Riktlinjen beskriver hur Sundsvalls kommun ska arbeta med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete är 
arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, genomföra och 
följa upp verksamheten på ett sätt som gör att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till personalutskottets första attsats, 
med ändringen att det avser den senaste versionen av riktlinjen, 
daterad 2021-01-11, vilken innehåller de ändringar som avses i andra 
attsatsen. Vidare yrkar Niklas Säwén (S) avslag på andra attsatsen, 
med hänvisning till resonemanget ovan. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag personalutskottet – 2020-11-17 § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00913-1 
• Riktlinje systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Fördelning. Bilaga 1 
• Bilaga 2. Handlingsplan - med bedömning 
• Riskbedömning vid förändring- steg 1-bilaga 3.1 
• Riskbedömning vid förändring- steg 2. Bilaga 3.2 
 
_ _ _ _ 
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§ 17 Revidering av riktlinje kränkande 
särbehandling, trakasserier och diskriminering 
(KS-2019-00950-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att revidera riktlinje kränkande särbehandling, trakasserier och 
diskriminering enligt kommunstyrelsekontorets förslag KS-2019-
00950-2, samt 
 
att personalutskottet får en uppföljning av den nya riktlinjen under 
hösten 2021. 
 

Ärendet 
När riktlinje för kränkande särbehandling, trakasserier och 
diskriminering fastställdes år 2017 beslutades det att riktlinjen skulle 
följas upp senast i december 2018. Riktlinjen har följts upp och 
föreslås nu att revideras.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00950-2 
• Riktlinje kränkande särbehandling, diskriminering och 

repressalier 
 
_ _ _ _ 
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§ 18 Kommunövergripande utredning delade 
turer 
(KS-2020-01091-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret ta fram en riktlinje för hållbar 
bemanning som en del av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 
2021, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att, i samband med riktlinje 
för hållbar bemanning, ta fram ekonomiska underlag för hur 
riktlinjen kan införas på vård- och omsorgsförvaltningen, 
 
att riktlinjen, de ekonomiska underlagen samt en återrapport hur det 
ekonomiska tillskottet till vård och omsorgsnämnden för att påbörja 
arbetet med att fasa ut delade turer har använts, redovisas till 
kommunstyrelsen under första halvåret 2021, samt 
 
att tillsätta en politisk referensgrupp med 3 representanter från 
personalutskottet samt 2 representanter från vård- och 
omsorgsnämnden kopplat till det fortsatta utredningsarbetet. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontorets utredning visar att delade turer existerar 
inom stora delar av vård- och omsorgsförvaltningen. Användningen 
av delade turer är inte förenlig med Sundsvalls kommuns ambition att 
vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunstyrelsekontoret 
föreslår att kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att ta fram en 
riktlinje för hållbar bemanning samt i samband med det ta fram 
ekonomiska underlag för hur riktlinjen kan införas på vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag, med 
följande ändring i tredje attsatsen: 
 

Att riktlinjen, de ekonomiska underlagen samt en återrapport 
hur det ekonomiska tillskottet till vård och omsorgsnämnden 
för att påbörja arbetet med att fasa ut delade turer har 
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använts, redovisas till kommunstyrelsen under första halvåret 
2021  

 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01091-1 
• Kommunövergripande utredning av delade turer 
 
_ _ _ _ 
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§ 19 Revidering av riktlinje pensionsförmåner 
(KS-2020-00832-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att revidera riktlinje pensionsförmåner enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag 2020-11-08 (KS-2020-00832), 
samt  
 
att uppdra till HR-direktör att vid behov göra nödvändiga 
förändringar i riktlinje pensionsförmåner utifrån centrala 
pensionsavtal. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommuns nuvarande riktlinje för pensionsförmåner 
beskriver det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika 
pensionsfrågor, exempelvis minskad arbetstid för äldre anställda. 
Riktlinjen behöver uppdateras för att med utgångspunkt i projekt 
P300 kunna ge ett bättre stöd att använda pensionsförmåner som 
verktyg för verksamheter där det finns behov att minska antal 
anställda. Den föreslagna riktlinjen är samverkad i CESAM den 23 
november 2020.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00832-1 
• Ny Riktlinje pensionsförmåner 
• Vad är ändrat_Ny Riktlinje pensionsförmåner 
 
_ _ _ _ 
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§ 20 Kommungemensam rekryterings och 
bemanningsenhet 
(KS-2020-01081-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att en kommungemensam verksamhet för rekrytering och bemanning 
av vikarier skapas. Organisationen ska vara fastställd och bemannad 
1 maj 2021 samt vara i drift senast 1 september 2021.  
 
att det ska vara obligatoriskt för förvaltningar att nyttja den 
kommungemensamma rekryterings- och bemanningsenheten vid 
tillsättning av vikarier. 
 
att uppmana förvaltningarna att avveckla verksamhet för rekrytering 
och bemanning efter det att den kommungemensamma verksamheten 
är i drift. 
 
att uppmana förvaltningarna att starkt överväga inrättande av 
resursteam med poolanställning där det är lämpligt för att få till en 
mer effektiv vikariehantering samt  
 
att den nuvarande tillfälliga bemanningsenheten förlängs till dess att 
rekryterings- och bemanningsenheten är i drift 2021. 
 

Ärendet 
I kommunens mål- och resursplan finns en uttalad ambition att 
minska antalet timanställda till förmån för tillsvidareanställda. Hur 
många timanställda som finns i kommunen är starkt kopplat till 
kommunens vikariehantering. Förslaget väntas leda till färre 
timanställda i kommunen och en mer kvalitativ och effektiv 
hantering av vikarier.  
 
Förslaget har samverkats i kommundirektionen och HR-styrgrupp 
samt i Central samverkansgrupp CESAM (22 november 2020). I 
samverkan ställer sig Lärarförbundet oenig till arbetsgivarens förslag. 
Kommunal och Vision ställer sig bakom förslaget men yrkar att 
anställda inom vård och omsorgs enhet RoP ska överföras till den 
nya bemanningsenheten.  
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01081-1 
• Rapport vikariehantering och förslag ny org 
• Risk-och konsekvensanalys inför skapandet av bemannings och 

rekryteringsenhet 
 
_ _ _ _ 
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§ 21 Kommunstyrelsens remissvar på förslag till 
modell för ny medborgardialog 
(KS-2020-01175-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att denna tjänsteskrivelse är kommunstyrelsens yttrande över 
förslaget till modell för medborgardialog (ärende KS-2019-00697), 
med de ändringar som föreslås av Niklas Säwén (S). 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag på yttrande över modellen för medborgardialog 
som kommunstyrelsekontorets kommunikationsavdelning tagit fram.  

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag, 
med följande tillägg i remissvaret: 
  

- Det behöver förtydligas i modellen för medborgardialog att 
kommunala folkomröstningar är något som används 
restriktivt och eventuellt beslut om genomförande av 
folkomröstning ligger utanför den övriga processen för 
medborgardialog.  

  
- E-petitioner är ett spännande verktyg som vi är positiva till 

att testa i Sundsvalls kommun. Det ökar möjligheten för 
medborgarna att föra fram idéer och förslag, men kan också 
ge de förtroendevalda en bättre bild inför beslut och 
prioriteringar. Däremot anser vi att nivån om 100 personer 
på tre månader som ställer sig bakom ett förslag är en för 
liten andel av Sundsvallsborna för att det ska uppfattas som 
representativt. Vi anser att ett högre antal bör föras in i 
modellen. Det bör också förtydligas hur ansvarsfördelningen 
mellan förtroendevalda och förvaltning när det gäller 
mottagande av förslagen ser ut.  

 
- Det behöver förtydligas i modellen att detta är inte omfattar 

all medborgardialog som kommunen ska föra. Kontinuerlig 
dialog med till exempel ungdomsorganisationer, 
intresseföreningar, andra delar av civilsamhället och boende 
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i ett särskilt bostadsområde är viktiga för respektive nämnd 
och förvaltning att göra. 

 
Stefan Falk (L) önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Viktoria Jansson (M) och Liza-Marie Norlin (KD) instämmer i 
Stefan Falks (L) protokollsanteckning. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar följande 
protokollsanteckning: 
Vi anser att nivån för att anta en e-petition behöver fortsätta att 
diskuteras i den fortsatta beredningen inför slutligt fastställande av 
modellen Medborgardialog i Sundsvall. Jämförbara kommuner har 
valt en nivå som ligger på 100 underskrifter vilket troligen är en nivå 
som skulle passa även i Sundsvall. Att ställa krav på bank-id för att 
kunna lämna e-petitioner kommer att utestänga delar av 
befolkningen. Många barn och unga saknar bank-id och kommer 
därmed inte kunna vara med och påverka. I åldern 13-20 år är det 
endast 67,1 % av befolkningen som har bank-id. När 
barnkonventionen är lag och barn och unga ska ges möjlighet att 
vara med och påverka sin vardag känns det inte bra att vi skapar ett 
system för påverkan som utestänger stora delar av denna grupp. 
Samma sak gäller för den äldre delen av befolkningen, redan för 
personer över 60 år ser vi att tillgången till bank-id minskar kraftigt. 
Även om möjlighet ska ges att lämna förslag på annat sätt kommer 
det vara svårare att göra det och upplevelsen av delaktighet kommer 
minska. Därför anser vi att man ska titta på de lösningar för 
inloggning som många andra kommuner använder sig av och som 
inte kräver bank-id. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01175-1 
• Bilaga Missiv medborgardialogmodell.pdf 
• Bilaga Förslag till modell för medborgardialog i Sundsvalls 

kommun.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 22 Ordförandeförslag om beredning för 
översyn av den politiska organisationen 
(KS-2020-01295-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillsätta en beredning för översyn av den politiska organisationen, 
 
att beredningen består av plan- och utvecklingsutskottets ordförande 
samt en representant per parti som har mandat i kommunfullmäktige, 
 
att beredningen ska återrapportera sitt arbete senast i november 2021, 
samt 
 
att beredningen ska återkomma med ett förslag som innebär att 
kostnaderna för den politiska organisationen minskar med 10 % från 
och med 2023. 
 

Ärendet 
Ordförande Bodil Hansson (S) har genom ett ordförandeförslag 
föreslagit att kommunstyrelsen ska tillsätta en beredning för översyn 
av den politiska organisationen. Beredningen ska återkomma med ett 
förslag som innebär att kostnaderna för den politiska organisationen 
minskar med 10 % från och med 2023 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag om beredning för översyn av den politiska 

organisationen - KS-2020-01295-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 23 Motion (MP) om kris- och beredskapsplaner 
för kollektivtrafik 
(KS-2018-00386-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen tar fram kris- 
och beredskapsplaner för kollektivtrafiken, samt att kommunen 
förbereder en kris- och beredskapsorganisation för extrema lägen 
inom kollektivtrafiken och för samordning av olika aktörers insatser i 
sådana händelser. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00386-3 
• Motion (MP) om kris- och beredskapsplaner för kollektivtrafik 

 
_ _ _ _ 
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§ 24 Motion (M) Refill Sundsvall 
(KS-2019-01011-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Moderaterna (M) om att se över 
verksamheter som kan erbjuda påfyllning av vattenflaskor. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01011-7  
• Remissvar MittSverige Vatten & Avfall 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2020-03-18 §16 
• Miljökontorets skrivelse 2020-01-30 
• Motion (M) Refill Sundsvall 

 
_ _ _ _ 
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§ 25 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 8 december 2020: 

• § 41 Fördelning av anslag för personalutveckling 2021 
• § 42 Revidering av handlingsplan digitalisering HR 
• § 43 Uppföljning av sjukfrånvaro december 2020 
• § 45 Tilläggsdirektiv löneöversyn 2020 
• § 46 Direktiv och ramar löneöversyn 2021 

 
Service- och förvaltningsutskottet den 15 december 2020: 

• § 87 Drakfastigheters slutredovisning av byggprojekt 2020-01 
• § 90 Remissvar - Västernorrlands regionala bredbandsstrategi 
• § 94 Matfors skola, skolstruktursanpassning - medel ur 
• investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 95 Hellbergsskolan, anpassning av lokaler för fritidsgård - 

medel 
• ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 96 Högoms skola, energiåtgärder ventilationsutbyte - medel 

ur 
• investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 97 Bällsta förskola,verksamhetsanpassning - medel ur 
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• investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 98 Bällsta förskola, energiåtgärder - medel ur 

investeringsbudget 
• för förvaltningsfastigheter 
• § 99 Vretens förskola, verksamhetsanpassning - medel ur 
• investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 100 Fågelgränds förskola, ombyggnation av fd Södermalm 

2 till 
• 4-avdelningsförskola - medel ur investeringsbudget för 
• förvaltningsfastigheter 
• § 101 Högomsutställning och klimatanläggning i 

Kulturmagasinet - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 
Finans- och näringslivsutskottet den 15 december 2020: 

• § 117 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2021 
• § 122 Organisation för arbetet med Sundsvalls väg framåt 
• § 123 Sundsvalls kommuns deltagande i Partnerskap 

Mittstråket 
• § 124 Högomsutställning och klimatanläggning i 

Kulturmagasinet medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

• § 126 Högoms skola, energiåtgärder ventilationsutbyte - 
medel ur 

• investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 127 Vretens förskola, verksamhetsanpassning - medel ur 
• investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 128 Matfors skola, skolstruktursanpassning - medel ur 
• investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 129 Bällsta förskola,verksamhetsanpassning - medel ur 
• investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 130 Bällsta förskola, energiåtgärder - medel ur 
• investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
• § 131 Fågelgränds förskola, ombyggnation av fd Södermalm 

2 till 
• 4-avdelningsförskola - medel ur investeringsbudget för 
• förvaltningsfastigheter 
• § 132 Ordförandeförslag om framtagande av näringslivsråd 

 
Delgivningskvitton 
- 
 
Investeringsbeslut: 
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• KS-2020-01211 Boenden VOF IAF, arbetsmiljöåtgärder 
 
Tilldelningsbeslut: 
- 
 
Yttranden: 

• KS-2020-01134 Granskning - Detaljplan Tågstation 
Njurundabommen 

 
Övriga delegationsbeslut: 

• KS-2019-00667-15 Krislägesavtal Vårdförbundet 
• KS-2020-01089 Ansökan om medfinansiering regional 

jordbruksforskning för Norra Sverige 
• KS-2020-01233 Västermalms skola, ny teknik aulan 
• KS-2020-01230 Västermalms skola, nya fönster och dörr i 

bildsalen hus P 
• KS-2020-01234 Västermalms skola, säkerhetsåtgärder i 

musik- och konferensrum 
• KS-2020-01232 Västermalms skola, tillgänglighetsåtgärder 

2020-2021 
 
Personalärenden: 

• KS-2020-00012-12 Anmälan av delegationsbeslut 
personalärenden 

(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på 
kommunstyrelsekontoret.) 
 
Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut 

1 2020-11-29 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-11-01 

2 2020-11-29 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-12-01 

3 2020-12-16 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-12-01 

4 2020-12-22 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 
2020-12-01 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 26 För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

• Styrelseprotokoll: 
 

 Protokoll Din Tur 2020-11-27 
 Protokoll Din Tur 2020-12-09 
 Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall 2020-11-

27 
 
_ _ _ _ 
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