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Justering
Till justerare för dagens protokoll utses Stefan Falk med Bertil
Kjellberg som ersättare.
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§ 45 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
Kommundirektör Jonas Walker informerar kommunstyrelsen om
följande:
•

Lägesrapport gällande Covid-19 i kommunen och länet.

•

Återkoppling angående besparingar i kommunstyrelsens
verksamhet, bl a om bilpoolen samt den pågående översynen
av administrativa lokaler.

•

Översyn av beredningsprocessen för effektivisering och ökad
framförhållning.

____
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§ 46 Val av representanter till styrgruppen för
Partnerskap Mittstråket
(KS-2020-00809-8)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att från majoriteten utse Bodil Hansson (S) till ordinarie ledamot till
styrgruppen för Partnerskap Mittstråket, samt
att oppositionen återkommer med förslag på adjungerad ledamot i
styrgruppen vid ett senare sammanträde.
Ärendet
Genom deltagande i Partnerskap Mittstråket erbjuds varje deltagande
organisation två platser i en styrgrupp. Dessa tillsätts med folkvalda
representanter.
Överläggning
Åsa Ulander (S) yrkar på att Bodil Hansson (S) utses till ordinarie
ledamot i styrgruppen.
Alicja Kapica (M) meddelar att oppositionen återkommer med
förslag på adjungerad ledamot vid ett senare tillfälle.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att välja Bodil Hansson (S) till ledamot i styrgruppen för Partnerskap
Mittstråket. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00809-8
____
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§ 47 Redovisning från stadsbyggnadsnämnden
av åtgärder för att effektivt bidra till målet om 5000
nya jobb till år 2030
(KS-2020-01159-6)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga stadsbyggnadsnämndens yttrande avseende redovisning av
åtgärder för att effektivt bidra till målet om 5000 nya jobb mot år
2030 till handlingarna och att fortsatt uppföljning sker inom arbetet
med Sundsvalls väg framåt.
Ärendet
Detta ärende rör stadsbyggnadsnämndens redovisning till
kommunstyrelsen gällande åtgärder för att effektivt bidra till målet
om 5000 nya jobb mot år 2030.
Överläggning
Stefan Falk (L) önskar få lämna en protokollsanteckning.
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan
Falks (L) protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsekontorets förslag. Detta blir också kommunstyrelsens
beslut.
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M)
och Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD)
lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi ser positivt på åtgärder för att bidra till målet om 5 000 nya jobb
mot år 2030. Enligt SCB skapas fyra av fem jobb i mindre företag
och idag sysselsätts långt många fler människor i små jämfört med
stora företag. Mot bakgrund av det är det viktigt att uppgifter som
berör näringslivet prioriteras och att vi är lyhörda för hur och vad vi
kan bidra med för att på bästa sätt göra målet om nya jobb verkligt”
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01159-6
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2021-02-24 §27
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - Yttrande avseende
redovisning av åtgärder för att effektivt bidra till målet om 5 000
nya jobb år 2030
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

9

§ 48 Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen
(KS-2020-01217-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att särskilt uppmärksamma att rådande situation med
Coronapandemin har påverkat delar av verksamhetens ekonomiska
utfall och delar av verksamhetens måluppfyllelse,
att notera att intern kontrollrapport för kommunstyrelsens
verksamheter och uppsiktsplikt har beslutats i särskilda ärenden, samt
att godkänna årsrapport 2020 för kommunstyrelsen och överlämna
rapporten till kommunens revisorer.
Ärendet
Enligt Sundsvalls kommuns ekonomistyrningsregler ska nämndernas
och kommunstyrelsens verksamhet följas upp i två delårsrapporter
och en årsrapport under verksamhetsåret. Kommunstyrelsens
årsrapport följer upp kommunstyrelsens beslutade verksamhetsplan
för 2020, (KS-2019-00814) som följer av kommunfullmäktiges
beslut om tekniskt omräknad mål och resursplan 2020 med plan för
2021-2022, (KS-2019-00346) samt Ekonomiska ramar för mål och
resursplan 2020, (KS-2019-00764).
Beslutsunderlag
• Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen – korrigerad 2021-03-12
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-02-23
§19
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01217-1
• Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen
• Bilaga 1. Utfall för indikatorer för kommunstyrelsens
grunduppdrag och prioriterade områden
• Bilaga 2. Investeringsrapport större pågående investeringsprojekt
förvaltningsfastigheter rev
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§ 49 Årsredovisning 2020 för kommunen och
kommunkoncernen
(KS-2021-00027-6)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa årsredovisning 2020 för kommunen och
kommunkoncernen.
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra redaktionella
ändringar i årsredovisningen inför utskick av handlingar till
kommunfullmäktige.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2020 för kommunen och
kommunkoncernen.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till årsredovisning
2020 för kommunen och kommunkoncernen. Årets resultat i
årsredovisningen uppgår till 148,6 miljoner kronor för kommunen
och till 200,8 miljoner kronor i den sammanställda redovisningen.
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens
kan återställa en stor del av de underskott som uppstod 2018 och
2019, men det återstår fortfarande 19,5 miljoner kronor att återställa.
Kommunen når inte heller alla mål för god ekonomisk hushållning.
Överläggning
Sekretariatet meddelar det ska göras redaktionella ändringar på sid 13
och sid 61 i årsredovisningen inför utskicket till kommunfullmäktige.
Stefan Falk (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag till beslut samt till följande tilläggsattsatser:
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överskottsmålet för kommunen återställs till att vara 3% för
att skapa ett större utrymme för egenfinansierade investeringar
och förstärkt soliditet,
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att uppdra åt kommunstyrelsen att senast i maj 2021 utarbeta en
handlingsplan som ökar måluppfyllelsen av de verksamhetsmål
som inte uppnåtts under 2020
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan
Falks (L) yrkande och protokollsanteckning.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag
till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är
dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L)
med fleras förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att
kommunstyrelsens beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag. Vidare noteras det till protokollet att delårsrapporten ska
korrigeras inför utskick till kommunfullmäktige.
Ordföranden godkänner att Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och
Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil
Kjellberg (M) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD)
lämnar följande protokollsanteckning:
”Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna ser fortsatt
mycket stora strukturella ekonomiska problem för Sundsvalls
kommun och detta tydliggörs i årsrapporten för 2020 där den
övergripande ekonomin räddas från ytterligare ett år av underskott
med hjälp av kraftigt utökade statsbidrag. Endast två finansiella mål
nås, de tre stora nämnderna har fortsatt mycket stora underskott och
soliditeten är bland de svagaste av Sveriges kommuner. Därför är det
helt nödvändigt att besparingsarbetet fortsätter och förstärks liksom
arbetet med sikte att i alla lägen sätta företagandets möjligheter i
främsta rummet.”
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Beslutsunderlag
• Årsredovisning 2020 för kommunen och kommunkoncernen –
redaktionellt ändrad efter finans- och näringslivsutskottet
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-03-08 §19
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00027-6
• Årsredovisning 2020 för kommunen och kommunkoncernen,
____
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§ 50 Överföring av nämndernas resultat och
investeringsanslag 2020 samt anslag för
förbrukning av överskott 2021
(KS-2021-00149-4)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultatöverföring från 2020 enligt
kommunstyrelsekontorets förslag inkluderade att bevilja undantag
enligt synnerliga skäl för kostnader inom stadsbyggnadsnämnden,
att bevilja nämnderna anslag på 7 606 tkr för planerad förbrukning
av tidigare års överskott och att inte överföra medel för firandet av
Sundsvall 400 år,
att finansiering sker med 7 606 tkr ur kommunfullmäktiges anslag
för ianspråktagande av ackumulerat överskott, samt
att överföring av investeringsmedel sker enligt
kommunstyrelsekontorets förslag.
Ärendet
Enligt reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning gäller
nämndernas resultat över tid. Huvudprincipen är att nämnderna tar
med sig resultatet till nästkommande år om inte synnerliga skäl finns.
I samband med att nämnderna begär att få resultaten överförda kan
de också begära hur mycket av det ackumulerade resultatet som
önskas ianspråktas under kommande år.
Nämndernas samlade egna kapital 2020-01-01 uppgick till -842,4
mnkr. Kommunstyrelsekontorets förslag till överföring av 2020 års
resultat med undantag för synnerliga skäl samt reglering av
kapitaltjänstkostnader innebär att nämndernas samlade egna kapital
2021-01-01 uppgår till - 1 083,8 mnkr, se bilaga 1.
Kommunstyrelsekontorets förslag innebär att undantag beviljas för
stadsbyggnadsnämnden, i huvudsak för miljösaneringar, rivning samt
förvärv av fastighet med totalt 15,5 mnkr, detta enligt praxis för
synnerliga skäl.
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Investeringsanslag som inte har förbrukats under 2020 föreslås
överföras enligt redovisning i bilaga 3, totalt 447,6 mnkr. I samband
med översyn av investeringsprocessen kommer också principerna för
hantering av överföring av investeringsmedel att ingå.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att nämnderna beviljas anslag för
förbrukning av tidigare års överskott med 8 786 tkr, enligt bilaga 4.
Finansiering föreslås ske genom ianspråktagande av
kommunfullmäktiges anslag för förbrukning av tidigare års överskott
om 10 mnkr för år 2021.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L)
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-03-08 §20
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00149-4
• Bilaga 1, Överföring av driftresultat
• Bilaga 2, Spec kommungemensam verksamhet
• Bilaga 3, Sammanställning investeringsmedel
• Bilaga 4, Förbrukning av tidigare års överskott
• Kommunstyrelsekontorets avdelningar Överföring av resultat
• Servicecenter Överföring av resultat 2020 till 2021
• Drakfastigheter Överföring av resultat från 2020 till 2021
• Lantmäterinämndens protokoll 2021-01-27 § 3
• Lantmäterikontorets skrivelse 2021-01-15
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-27 § 3
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-01-18
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-01-27 §2
• Miljönämndens protokoll 2020-02-17 § 5
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-27 §18
• Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-01-26 § 9
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-01-27 § § 3
• Överförmyndarnämnden Mitt:s protokoll 2021-01-29 § 5
____
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§ 51 Årsredovisning 2020 för Stadsbacken AB
(KS-2021-00068-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bolagen i Stadsbackenkoncernen har bedrivit sin verksamhet
inom de kommunala befogenheterna och i enlighet med de
kommunala ändamålen.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Stadsbacken AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2020
till Sundsvalls kommun.
Jäv
Åsa Ulander (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av
ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00068-1
• Årsredovisning 2020 Stadsbacken AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____
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§ 52 Årsredovisning 2020 för Sundsvall
Logistikpark AB
(KS-2021-00061-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Logistikpark AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB har överlämnat årsredovisning
för 2020 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00061-1
• Årsredovisning 2020 Sundsvall Logistikpark AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____
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§ 53 Årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten
& Avfall AB
(KS-2021-00062-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i MittSverige Vatten &
Avfall AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Ärendet
Styrelsen i MittSverige Vatten & Avfall AB har överlämnat
årsredovisning för 2020 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse (KS-2021-00062-1)
• Årsredovisning 2020 MittSverige Vatten & Avfall AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

18

§ 54 Årsredovisning 2020 för Sundsvall Vatten
AB
(KS-2021-00063-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Vatten AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00063-1
• Årsredovisning 2020 Sundsvall Vatten AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

19

§ 55 Årsredovisning 2020 för REKO Sundsvall AB
(KS-2021-00053-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i REKO Sundsvall AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i REKO Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Börje Mattsson (SD) anmäler jäv och deltar därför inte i
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00053-1
• Årsredovisning 2020 Reko Sundsvall AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

20

§ 56 Årsredovisning 2020 för Sundsvall Energi
AB
(KS-2021-00057-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Energi AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Sundsvall Energi AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00057-1
• Årsredovisning 2020 Sundsvall Energi AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

21

§ 57 Årsredovisning 2020 för Sundsvall Elnät AB
(KS-2021-00056-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvall Elnät AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Sundsvall Elnät AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00056-1
• Årsredovisning 2020 Sundsvall Elnät AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

22

§ 58 Årsredovisning 2020 för ServaNet AB
(KS-2021-00055-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i ServaNet AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i ServaNet AB har överlämnat årsredovisning för 2020 till
Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00055-1
• Årsredovisning 2020 ServaNet AB inklusive revisionsberättelse
och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

23

§ 59 Årsredovisning 2020 för Korsta Oljelager AB
(KS-2021-00058-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Korsta Oljelager AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Korsta Oljelager AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00058-1
• Årsredovisning 2020 Korsta Oljelager AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

24

§ 60 Årsredovisning 2020 för Mitthem AB
(KS-2021-00054-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Mitthem AB följer revisorns
förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Mitthem AB har överlämnat årsredovisning för 2020 till
Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00054-1
• Årsredovisning 2020 Mitthem AB inklusive revisionsberättelse
och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

25

§ 61 Årsredovisning 2020 för Sundsvalls Hamn
AB
(KS-2021-00059-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Hamn AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Sundsvalls Hamn AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00059-1
• Årsredovisning 2020 Sundsvall Hamn AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

26

§ 62 Årsredovisning 2020 för Sundsvalls
Oljehamn AB
(KS-2021-00060-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls Oljehamn AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Sundsvalls Oljehamn AB har överlämnat årsredovisning
för 2020 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00060-1
• Årsredovisning 2020 Sundsvalls Oljehamn AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

27

§ 63 Årsredovisning 2020 för Sundsvalls
kommuns Industrifastigheter AB
(KS-2021-00064-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Sundsvalls kommuns
Industrifastigheter AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och nuvarande verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB (SKIFU AB)
har överlämnat årsredovisning för 2020 till Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00064-1
• Årsredovisning 2020 Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB
inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport
lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

28

§ 64 Årsredovisning 2020 för Näringslivsbolaget
AB
(KS-2021-00065-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Näringslivsbolaget AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Näringslivsbolaget AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Ej tjänstgörande ersättare Mikael Westin (S) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00065-1
• Årsredovisning 2020 Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport
lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

29

§ 65 Årsredovisning 2020 för Midlanda
fastigheter AB
(KS-2021-00066-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda fastigheter AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Midlanda fastigheter AB har överlämnat årsredovisning
för 2020 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och deltar därför inte i
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00066-1
• Årsredovisning 2020 Midlanda Fastigheter AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

30

§ 66 Årsredovisning 2020 för Midlanda flygplats
AB
(KS-2021-00067-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud till årsstämman i Midlanda flygplats AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020
Ärendet
Styrelsen i Midlanda flygplats AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Anders Hedenius (S) anmäler jäv och deltar därför inte i
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00067-1
• Årsredovisning 2020 Midlanda Flygplats AB inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

31

§ 67 Årsredovisning 2020 för Medelpads
Räddningstjänstförbund
(KS-2021-00045-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt
att godkänna årsredovisningen för 2020 för Medelpads
Räddningstjänstförbund.
Ärendet
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat
sin årsredovisning 2020 till medlemskommunerna. Förbundets
revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse.
Jäv
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av
ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00045-2
• Årsredovisning 2020 Medelpads Räddningstjänstförbund
inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport
lekmannarevisorer
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

32

§ 68 Rapport och utvärdering av kommunens
samlade system för internkontroll 2020,
nämnderna
(KS-2021-00181-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens
samlade system för intern kontroll 2020 med dagens redaktionella
ändring, samt
att beslutet och rapporten överlämnas till kommunens revisorer samt
till nämnderna.
Vidare föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att notera föreliggande rapport.
Ärendet
Kommunallagen föreskriver att nämnderna, var och en inom sitt
område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredställande sätt. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen till
uppgift att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Rapporten ska ge en samlad bedömning av arbetet som kommunens
nämnder bedrivit beträffande den interna kontrollen.
Överläggning
Det noteras till protokollet att det är en felskrivning i rapporten
(tjänsteskrivelsen) under rubriken ”Kommunstyrelse, verksamhet och
uppsikt”. Det står felaktigt ”systematiskt miljöarbete” istället för
”systematiskt arbetsmiljöarbete”. Detta ska korrigeras i rapporten.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-02-23 §13
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00181-1
• Bilaga 1, sammanställning över internkontrollplaner
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

33

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 §170
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
Självdeklaration - barn- och utbildningsförvaltningen 2020
Protokollsutdrag individ och arbetsmarknadsnämnden 2020-1217 § 191
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse
Uppdrag från individ och arbetsmarknadsnämnden, december
2020
Självdeklaration - Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-12-16 §128
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
Självdeklaration - kultur- och fritidsförvaltningen
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-11 §7
Kommunstyrelsekontorets skrivelse - internkontrollrapport 2020
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-07 §253
Kommunstyrelsekontorets skrivelse - internkontrollrapport 2020
för kommunstyrelsens verksamheter
Självdeklaration kommunstyrelsekontoret
Protokollsutdrag miljönämnden 2020-12-09 § 67
Miljökontorets skrivelse
Självdeklaration - miljökontoret 2020-11-23
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-12-16 §226
Stadsbyggnadskontorets skrivelse
Självdeklaration - stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2020-12-16 §18
Lantmäterikontorets skrivelse
Självdeklaration - lantmäterikontoret
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16 145
Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse
Självdeklaration - vård- och omsorgsförvaltningen
Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2020-12-14 §245
Skrivelse överförmyndarkontoret
Intern kontrollplan slutrapport 2020 Överförmyndarnämnden
Mitt
Självdeklaration – överförmyndarkontoret

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

34

§ 69 Åtgärder till följd av resultat i utvärderingen
av Sundsvalls kommuns hantering av Covid-19,
mars-juli 2020
(KS-2020-00734-4)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsekontoret, inklusive Drakfastigheter
och Servicecenter, att säkerställa att kontinuitetsplanering finns på
plats för de samhällsviktiga verksamheter som kommunstyrelsen
ansvarar för,
att uppdatera kommunstyrelsens krisledningsplaner,
att planera för utbildning och övning i krisberedskap, och att dessa
genomförs så snart förutsättningarna tillåter, samt
att kommunstyrelsen får en samlad återrapportering av ovanstående
beslut senast oktober 2021.
Ärendet
Ärendet handlar om att kommunstyrelsen beslutar om åtgärder till
följd av det resultat som framkommit i utvärderingen av Sundsvalls
kommuns hantering av Covid-19, under tidsperioden mars-juni 2020.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00734-4
• Utvärderingsrapport Sundsvalls kommuns hantering av Covid-19
mars-juli 2020
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 70 Reviderat samverkansavtal industrispår
Södra kajen
(KS-2020-01278-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna, samt ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
verkställa, ”Reviderat samverkansavtal gällande avveckling av
industrispår inklusive hamnbangård med frilastkaj på Södra Kajen
samt nybyggnad av industrispår mellan Oljehamnen och Sundsvalls
bangård m.m.” daterat 2020-11-24,
att till stadsbyggnadsnämnden anslå kompletterande
investeringsmedel med maximalt 24,2 miljoner kronor inför MRP
2022 med plan för 2023-2024 för inlösen av nuvarande
spåranslutning samt för projektering och byggande av ny
industrispårsanslutning mellan kommunens befintliga spår och
Trafikverkets spårnät vid bangård, samt
att investeringsmedlen enligt ovan arbetas in i MRP 2022 med plan
för 2023-2024.
Ärendet
Den 26 juni 2017 gav kommunfullmäktige uppdrag till
stadsbyggnadsnämnden att verkställa ”Samverkansavtal gällande
avveckling av industrispår inklusive hamnbangård med frilastkaj på
Södra Kajen samt nybyggnad av industrispår mellan Oljehamnen och
Sundsvalls bangård m.m.”
Efter beslutet 2017 har Trafikverkets arbete med planering och
projektering av projektet, enligt ovannämnda samarbetsavtal,
drabbats av förseningar av olika skäl. Trafikverket och
stadsbyggnadskontoret har under sommaren och hösten 2020
diskuterat revideringen av samarbetsavtalet och nu lämnat förslag till
ett nytt avtal. Sundsvalls kommun ska nu godkänna detta reviderade
samarbetsavtal samt anslå utökade investeringsmedel till
stadsbyggnadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15

36

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-02-23 §18
• Kommunstyrelsens skrivelse - KS-2020-01278-2
• Reviderat samverkansavtal Industrispåret Södra Kajen Sundsvall
2020-11-23
• Bilaga 1 till Reviderat samverkansavtal industrispåret Södra
kajen
• Bilaga 2 till Reviderat samverkansavtal industrispåret Södra
Kajen
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-12-16 §233
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 71 Förvärv av tomträtten till fastigheten
Sundsvall Lagret 3
(KS-2020-01280-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förvärva tomträtten till fastigheten Lagret 3 av Norra av Brofästet
i Sundsvall AB för 15 124 000 kronor inklusive beräknad
stämpelskatt,
att förvärvet ska göras i huvudsak i enlighet med bifogat avtal,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet,
att bevilja stadsbyggnadsnämndens ett internlån på 15 100 000
kronor i Mål- och resursplan 2021, samt
att den utökade internlåneramen finansieras genom att uppta nya lån
med motsvarande belopp.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar tomträtten
till fastigheten Lagret 3 av Norra Brofästet i Sundsvall AB för
14 900 000 kronor.
Deltagande i beslut
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD)
meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges
sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-02-23 §15
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01280-2
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-12-16
• Värdeutlåtande Lagret 3
• Köpeavtal Lagret 3 – undertecknat en part
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 72 Riktlinje för beslut inom arbetsgivarområdet
(KS-2020-01294-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinje för arbetsgivarbeslut enligt
kommunstyrelsekontorets förslag 2020-01-29 (KS-2020-01294).
Ärendet
Riktlinje för arbetsgivarbeslut syftar till att tydliggöra ordningen för
beslut inom arbetsgivarområdet kopplat till gemensamt reglemente
för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun (KS-201700115-25).
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-02-16 §3
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01294-2
• Riktlinje för arbetsgivarbeslut 2021-01-29
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 73 Slutredovisning av projektet ”En skola för
alla" inom ramen för sociala investeringar
(KS-2020-01261-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen av projektet ”En skola för alla”.
Ärendet
”En skola för alla” är ett projekt som bedrivits inom ramen för
Sundsvalls kommuns sociala investeringsfond.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-02-16 §7
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01261-1
• Bilaga 1 Projektslutrapport En skola för alla
• Bilaga 2 Rapport MIUN En skola för alla
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 74 Lättnader för företag i drabbade branscher
med anledning av Covid-19
(KS-2021-00198-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark
under perioden 1 januari - 30 juni 2021, enligt taxa inom
stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens område,
att avgiftsbefrielsen ska gälla uteserveringar, permanenta
tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser (tillstånd krävs som
vanligt), samt för de butiker som vill flytta ut sin försäljning på gatan
(tillstånd krävs som vanligt),
att stadsbyggnadsnämndens underskott till följd av slopade avgifter
för upplåtelse av mark, ska regleras i samband med resultatöverföring
2021,
att debitering av årliga kontrollavgifter till företag och ideella
organisationer, enligt livsmedelslagen, flyttas fram så att
förfallodagen blir den 31 augusti 2021,
att avvakta med debitering av årsavgifter enligt miljöbalken, samt
att debitering av årliga tillsynsavgifter för serveringstillstånd och för
tobaksförsäljning, flyttas fram så att förfallodagen blir 31 augusti
2021.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunen slopar avgifterna för
upplåtelse av mark för uteserveringar, permanenta tillbyggnader,
kiosker och torghandelsplatser (tillstånd krävs som vanligt), samt för
de butiker som vill flytta ut sin försäljning på gatan under perioden 1
januari - 30 juni 2021, samt att förfallodatum flyttas fram för vissa
avgifter som årsavgifter för livsmedelskontroll, tillsynsavgifter för
serveringstillstånd och tobakstillstånd.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-02-23 §16
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00198-1

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 75 Ordförandeförslag - åtgärder för stärkt
internkontroll och ökad transparens
(KS-2021-00238)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att se över riktlinjen
avseende mutor och otillbörliga förmåner med syfte att förtydliga att
det vid misstanke om brott ska polisanmälas och vid avsteg från den
principen krävs ett skriftligt godkännande från kommundirektören,
att rekommendera Stadsbacken AB att implementera en likalydande
rutin,
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att se över samtliga rutiner
som berör området och återkomma med förslag som innebär en
likalydande hantering oavsett var i kommunorganisationen misstanke
uppstår,
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att se över modellen för
internkontroll och återkomma med förslag till förändrad modell för
internkontroll och uppsiktsplikt,
att ge Stadsbacken AB i uppdrag att ta fram en gemensam policy och
rutiner för dotterbolagen när det gäller sponsringsavtal som inte
omfattas av riktlinje för Sundsvalls kommunkoncerns
sponsringsavtal.
Ärendet
Ordförande Bodil Hansson (S) har genom ett ordförandeförslag
föreslagit ett antal åtgärder hur kommunens internkontroll kan
utvecklas och hur arbetet för att förebygga oegentligheter kan stärkas.
Åtgärderna syftar till ökad kontroll över hur skattemedel används,
ökad transparens och större insyn för de förtroendevalda.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-02-23 §17
• Ordförandeförslag - Åtgärder för stärkt internkontroll och ökad
transparens
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 76 Remiss för Regional livsmedelsstrategi för
Västernorrland
(KS-2020-01116-6)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunsstyrelsekontorets yttrande (KS-2020-01116) som
Sundsvalls kommuns remissvar över Regional livsmedelsstrategi för
Västernorrland.
Ärendet
Sundsvalls kommun har erbjudits att komma med synpunkter på
remissversionen av Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland.
Överläggning
Stefan Falk (L) önskar få lämna en protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till
service- och förvaltningsutskottets förslag samt instämmer i Stefan
Falks (L) protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Vidar godkänner ordföranden att Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin
(KD) och Alicja Kapicas (M) protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD)
lämnar följande protokollsanteckning:
”Hänsyn bör tas till att all jordbruksmark ska ses som
brukningsvärd, även den som inte brukas för tillfället. Mot bakgrund
av det ändrade världsläget, där vi ser att vi behöver ha beredskap för
det oförutsedda, är detta ånyo en viktig aspekt att ta i beaktande även gällande den centralt belägna marken. Viktigt att komma ihåg
att jordbruksmark i obrukat skick fungerar som dagvattenhanterare
samt förser oss med ekosystemtjänster – vilket också efterfrågas och
är åtråvärt i centrala lägen.”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-02-23
§20
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01116-6
• Remiss - Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland
• Remissvar - Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland,
bilaga 1
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-27 § 5
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-12-22
• Remissvar från Näringslivsbolaget i Sundsvall
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 77 Motion (MP) om försök med
dagljusbelysning i skolorna
(KS-2018-00722-4)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärende
Miljöpartiet (MP) har lämnat in en motion om att fullmäktige ska
besluta införa ett försök om att införa styrd dagsljusbelysning på en
av kommunens skolor, och att försöket sedan ska utvärderas. Ärendet
är ett förslag till beslut på motionen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-02-23
§27
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00722-4
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-12-16 § 175
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2020-11-17
• Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolorna
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 78 Motion (SD) inför frivillig och gratis
influensavaccinering för all kommunalt anställd
personal inom förskola, skola, vård- och omsorg
(KS-2019-00455-6)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Anneli Lindholm, (SD), har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige. I motionen föreslås att Sundsvalls kommun ska
införa frivillig och gratis influensavaccinering för all kommunalt
anställd personal inom förskola, skola och vård och omsorg.
Överläggning
Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag om att
avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
personalutskottets förslag och dels Börje Mattssons (SD) förslag.
Hon ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt personalutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-02-16 §5
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00455-6
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 § 214
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2019-11-18
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-12-19 § 197
• Socialtjänstens skrivelse 2019-11-20
Motion (SD) inför frivillig och gratis influensavaccinering för all
kommunalt anställda personal inom förskola, skola, vård- och
omsorg
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 79 Motion (KD) angående omvandling av
affärslokaler
(KS-2020-00942-8)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Ärendet är ett svar på en motion från kristdemokraterna om att
möjliggöra en ökad omvandling av affärslokaler till t.ex. bostäder.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag om att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD)
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-02-16 §9
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00942-8
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-12-16
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-11-20 §236
• Motion (KD) angående omvandling av affärslokaler
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 80 Motion (M) om språkverifiering inför
anställning inom äldreomsorgen
(KS-2020-00943-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad,
att krav på språkverifiering vid anställning omfattar vård- och
omsorgsnämndens samtliga verksamheter där det är relevant, samt
att vård- och omsorgsnämnden inkluderar kommunstyrelsen i
införandet av krav på språkverifiering vid anställning.
Ärendet
I en motion föreslår motionärerna från Moderaterna att vård- och
omsorgsnämnden ska utreda på vilket sätt en praktisk
språkverifiering kan införas vid anställning inom äldreomsorgen för
att säkerställa att nödvändiga kunskaper i tal och skrift finns.
Överläggning
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag med ändring av andra attsatsen så att det istället för ”vårdoch omsorgsförvaltningen” står ”vård- och omsorgsnämnden”.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-02-16 §10
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00943-2
• Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16 §148
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse
• Motion (M) om språkverifiering inför anställning inom
äldreomsorgen
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 81 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.
•

Plan- och utvecklingsutskottet den 16 februari 2021:


•

Service- och förvaltningsutskottet den 23 februari 2021:







Justerandes signatur

§ 8 Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen,
planeringsunderlag för översiktsplan

§ 21 Stige skola verksamhetsanpassningarventilation mm. - medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter
§ 22 Upphandling - Saneringsarbeten (UH-2020119)
§ 23 Upphandling - Ventilationsarbeten (UH-2020118)
§ 24 Upphandling - Elarbeten (UH-2021-35)
§ 25 Upphandling - Konsultstöd inom digitalisering
(UH-2020-387)
§ 26 Upphandling - Datorarbetsplats som tjänst (UH2020-214)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Investeringsbeslut
• KS-2021-00156-1 Gruppboendet Lysekilsvägen 55,
Arbetsmiljöåtgärd - medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter
• KS-2021-00171-1 Hedbergska skolan,
verksamhetsanpassningar utökning av passagesystem, larm,
lås och dörrmiljöer - medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter
• KS-2021-00272 Strandgårdens förskola, arbetsmiljöåtgärder
medel ur 2021 års investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter
Yttranden:
• KS-2020-00226 Yttrande samråd detaljplan Aeolus 5:3
• KS-2021-00199 Yttrande granskning- detaljplan Tornvillan 7
Granlo
Övriga delegationsbeslut:
• KS-2021-00292 Stödbrev utan förpliktelse till Ren Com AB
inför EU-ansökan
Personalärenden:
• KS-2021-00012-3 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin
(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på
kommunstyrelsekontoret.)
Nr i
pärm

Datum för
beslut

Beslut

1

2021-02-09

2

2021-02-22

3

2021-02-22

4

2021-02-24

Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2021-02-01
Minskad arbetstid för äldre anställda
fr.o.m.2021-04-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2021-04-01
Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m.
2021-04-01

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Punkt i
delegationsordning

Punkt K 1
Punkt K 1
Punkt K 1
Punkt K 1

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-15
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§ 82 För kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
•

Styrelseprotokoll:
 Protokoll Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län, direktionen 202-10-22
 Protokoll Midlanda Fastigheter AB 2021-01-21
 Protokoll Midlanda Flygplats AB 2021-01-21
 Protokoll Mitthem AB 2021-01-27
 Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall 2021-0226 - konstituerande
 Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall 2021-0226
 Protokoll Svenska Kommunförsäkrings AB 2021-02-12

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

