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Justering
Till justerare av protokollet väljs Kevin Sahlin med Viktoria Jansson
som ersättare.
____
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§ 130 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 om följande:
•

Lägesrapport Covid-19 för kommunen – låg påverkansgrad
för kommunens verksamheter. Öppning av verksamheter
enligt lättade restriktioner bl a Himlabadet, museet och
idrottsverksamhet.

•

Ledning Drakfastigheter – avslutande av fastighetschefs
anställning.

____
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§ 131 Val av ombud och ersättare till Coompanion
Västernorrlands årsstämma
(KS-2021-00592-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Niklas Evaldsson (V) till ombud vid Coompanion
Västernorrlands årsstämma, för återstående delen av mandatperioden.
att utse Ina Lindström Skandevall (L) till ersättare för ombud vid
Coompanion Västernorrlands årsstämma, för återstående delen av
mandatperioden.
Ärendet
För snart 30 år sedan bildades Coompanion Västernorrland av
Landstinget, Kommunförbundet, Länsstyrelsen och etablerad
kooperation för att främja start och utveckling av nykooperation med
information, rådgivning och utbildning. Föreningen har sedan dess
stöttat många lokala initiativ och start av kooperativa företag och
verksamheter.
Sundsvalls kommun är en av medlemmarna i föreningen och ska
därför utse ett ombud samt en ersättare för ombud till årsstämman.
Överläggning
Erfan Kakahani (V) föreslår att Niklas Evaldsson (V) utses till
ombud vid årsstämman.
Alicja Kapica (M) föreslår att Ina Lindström Skandevall (L) utses till
ersättare för ombud vid årsstämman.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att utse Niklas Evaldsson (V) till ombud och Ina Lindström
Skandevall (L) till ersättare för ombud vid Coompanion
Västernorrlands årsstämma. Detta blir också kommunstyrelsens
beslut.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00592-1
____
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§ 132 Delårsrapport januari-april 2021 för
kommunstyrelsen
(KS-2021-00429-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport januari-april 2021 för kommunstyrelsen,
samt
att särskilt uppmärksamma att rådande situation med
coronapandemin påverkar delar av verksamhetens ekonomiska utfall
och kan komma att påverka verksamhetens måluppfyllelse.
Ärendet
Enligt Sundsvalls kommuns ekonomistyrningsregler ska nämndernas
och kommunstyrelsens verksamhet följas upp i två delårsrapporter
och en årsrapport under verksamhetsåret. Delårsrapport januari-april
2021 för kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelsens beslutade
verksamhetsplan 2021, KS-2021-00203.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service och förvaltningsutskottet 2021-05-25
§52
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00429-1
• Delårsrapport januari-april 2021 för kommunstyrelsen
• Bilaga 1: Statusrapport intern kontroll kommunstyrelsens
verksamhet T1
• Bilaga 2: Statusrapport intern kontroll uppsiktsplikt T1
• Bilaga 3: Investeringsrapport 2021 - T1
____
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§ 133 Delårsrapport januari-april 2021 för
kommunen och kommunkoncernen
(KS-2021-00567-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport januari-april 2021 för kommunen och
kommunkoncernen,
att tillföra barn- och utbildningsnämnden 9 589 935 kronor i
tillfälliga skattemedel 2021, samt
att barn- och utbildningsnämnden under 2021 till FINU muntligen
redovisar hur arbetet med att minska kostnaderna i enlighet med
nämndens handlingsplan fortlöper.
Nämnden ska särskilt redovisa önskvärd bemanning utifrån rådande
barn- och elevunderlag och hur arbetet med att nå rätt bemanning
fortskrider.
Den muntliga redovisningen sker i samband med att FINU hanterar
kommunens månadsrapport.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januariapril 2021 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår
till -55,8 miljoner kronor för kommunen, vilket är 66,0 miljoner
kronor bättre än resultatet för januari-april 2020 (-121,8 mnkr).
Resultatprognosen för 2021 uppgår till 170 miljoner kronor för
kommunen, vilket är drygt 20 miljoner kronor bättre än det
budgeterade resultatet.
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen
med största sannolikhet kommer att klara balanskravet under 2021
och även återställa tidigare inte återställt underskott från 2019 enligt
prognosen.
Överläggning
Ekonomidirektör Örjan Folkesson föredrar ärendet och svarar på
kommunstyrelsens frågor.
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Stefan Falk (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag samt till följande tilläggsattsats:
att, i ljuset av vad delårsrapporten januari – april 2021 visar
kring kvarstående strukturella underskott i de tre stora
nämnderna, beslutar kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta uppdra till vård och
omsorgsnämnden, individ och arbetsmarknadsnämnden samt
barn- och utbildningsnämnden att återkomma med förslag som
visar en budget i balans för 2021 senast inför
kommunfullmäktiges möte i september.
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan
Falk (L) yrkande samt protokollsanteckning.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falk (L) med
fleras förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
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 konstaterar att
kommunens ekonomi även fortsatt är svag på grund av de
strukturella underskotten i de tre stora nämnderna som inte har
åtgärdats. Utöver detta är kommunens soliditet fortsatt lägst i landet
bland landets stora kommuner och investeringsvolymen når inte
budgeterade nivåer. Vi ser inför nästa mandatperiod stora behov av
att den politiska ledningen av kommunen utarbetar realistiska och
hållbara åtgärdsprogram som över tid leder till effektivare
ekonomisk styrning och som innebär en högre grad av proaktivt
agerande.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-06-07 §58
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00567-1
• Delårsrapport januari-april 2021 för kommunen och
kommunkoncernen
____
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§ 134 Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2022
med plan för 2023-2024
(KS-2021-00419-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa tekniskt omräknad Mål och resursplan (MRP) 2022 med
plan för 2023-2024 samt mål för god ekonomisk hushållning för
kommunen och kommunkoncernen, enligt föreliggande förslag från
majoriteten (Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet),
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda
mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive
reglementen och ansvarsområden utarbeta Verksamhetsplan - 1 år
för 2022,
att nämndernas fastställda Verksamhetsplaner – 1 år för år 2022
överlämnas till kommunstyrelsen senast 30 november 2021,
att bolagens verksamhetsplaner för 2020 överlämnas till
kommunstyrelsen den 30 november 2021,
att nämndernas och de helägda kommunala bolagens
verksamhetsplaner för 2022 ska innehålla mål, såväl för de egna
verksamhetsområdena som för de delar de berörs av ansvarsområden
som nämns i kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2022 med
plan för 2023-2024,
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2022 inom ramen för
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och
personalkostnadsökningar,
att fastställa låneramen för kommunkoncernen för år 2022 till högst
12.000 miljoner kronor för omsättning av befintliga krediter och
upptagande av nya lån,
att partistöd för 2022 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda och personer med
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern” beslutade av
kommunfullmäktige 24 september 2018 § 160 (KS-2018-00615),
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22:59 per skattekrona,
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att notera att taxor inom miljönämndens område beslutas av
kommunfullmäktige i separata ärenden,
att uppdra till kommunstyrelsen att fördela beslutade gemensamma
sparkrav och effektiviseringar till nämnderna i ekonomiska ramar för
2022,
att uppdra till nämnderna att i verksamhetsplanerna för 2022
redovisa planerade åtgärder för att genomföra de sparkrav och
effektiviseringar som de ekonomiska ramarna förutsätter.
Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget
som omfattar minst tre år.
Enligt gällande budgetprocess har kommunen en 2+2 årsbudget. Det
innebär att år två i perioden endast omfattar en teknisk omräkning,
till exempel nya skatteunderlag, förändrade statsbidrag och ändrade
kapitalkostnader. Eventuella tillkommande beslut från
kommunfullmäktige arbetas in i underlaget.
Föreliggande förslag på tekniskt omräknad Mål och resursplan
(MRP) 2022-2024 utgår från MRP 2021-2024 beslutad av
kommunfullmäktige 2020-12-21 § 187. Kommunstyrelsekontoret har
inarbetat nya och förändrade statsbidrag samt beaktat de ekonomiska
planeringsförutsättningarna som FINU 27 april 2021 beslutat ska
utgöra grund för det fortsatta arbetet med Mål och resursplan för
2022 med plan för 2023-2024. De prioriteringar, mål och eventuella
uppdrag som ingick i MRP 2021-2024 kvarstår.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag till beslut men avslag till attsats 1, 2 och 5 med hänvisning till
Moderaternas egna förslag till mål och resursplan.
Stefan Falk (L) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag till beslut men avslag till attsats 1, 2 och 5 med hänvisning till
Liberalernas egna förslag till mål och resursplan.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till finans- och
näringslivsutskottets förslag till beslut men avslag till attsats 1, 2 och
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5 med hänvisning till Kristdemokraternas egna förslag till mål och
resursplan.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Alicja Kapicas (M)
med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Bertil Kjellberg (M),
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §44
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00419-1
• Bilaga 1 Sammanställning MRP 2022-2024
____
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§ 135 Årsredovisning 2020 för
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond
(KS-2021-00041-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättad årsredovisning för 2020 för
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisning 2020 för
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §53
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00041-1
• Årsredovisning 2020 Sundsvalls Naturskyddsfond
____
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§ 136 Strategi för främjande av socialt
företagande
(KS-2019-00874-12)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Strategi för främjande av socialt företagande, dnr KS-201900874-12,
att ge Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) i uppdrag att
genomföra och följa upp strategin,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
• inom området för social hållbarhet stödja kommunen till att ta
social hänsyn i upphandling, informera kommunen om
möjligheter kopplade till sociala företag samt erbjuda praktisk
utbildning för företagen att lämna anbud i upphandling,
• inom funktionen EU-samordnare vid förfrågan informera
sociala företag om möjliga finansieringsmöjligheter, samt
• inom funktionen landsbygdsutvecklare vid behov/förfrågan
sammanföra potentiella sociala företag med relevanta
kunskaper,
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att erbjuda
handledarutbildning till sociala företag i Sundsvalls kommun även i
de fall avtal om arbetstränings-/praktikplatser saknas, samt
att finansiering av samtliga åtgärder hanteras inom respektive
nämnds och bolags ram.
Ärendet
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har i uppdrag att ta fram en
strategi för hur sociala företag i Sundsvalls kommun kan främjas.
Strategin ska beskriva hur Sundsvalls kommun kan bidra till goda
förutsättningar för sociala företag att etableras, växa och utveckla
sina verksamheter. Detta ärende handlar om att fastställa förslaget till
strategi samt uppdra till ansvariga nämnder att bidra med verksamhet
i viss utsträckning.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §55
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00874-12
• Förslag - Strategi för främjande av socialt företagande
• Bilaga 1 - Handlingsplan
• Bilaga 2 - Vad är sociala företag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-11-24
§114
____
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§ 137 Förslag till revidering av riktlinjer för
färdtjänst (2015)
(KS-2020-01074-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderade regler för riksfärdtjänst (KS-2020-01074-1),
att anta reviderade regler för färdtjänst (KS-2020-01074-1) med
följande ny lydelse av texten på sidan 2 under rubriken ”Arbets- och
utbildningsresor”:
Arbets- och utbildningsresor gäller till och från bostad
(folkbokföringsadressen) och arbetsplatsen/plats för utbildning,
tur och retur.
att anta alternativ 3 i utredningen om bärhjälp, samt
att uppdraget att utreda bärhjälp enligt beslut
2015-07-03 KS-2015-00108-7 är slutfört.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avgifter enligt regler för riksfärdtjänst (KS-202001074-1),
att godkänna avgifter enligt regler för färdtjänst (KS-2020-01074-1),
att kommunstyrelsen övertar ansvaret från barn- och
utbildningsnämnden för särskilda elevresor i gymnasieskola som ska
utföras med färdtjänst,
att 600 000 kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen för andra halvåret 2021,
att i mål- och resursplan 2022 med plan för 2023-2024 överföra 1,2
miljoner kronor från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen, samt
att i planeringsförutsättningarna för mål- och resursplan 2023-2024
med plan för 2025-2026 minska barn- och utbildningsnämndens
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budgetram med 1,2 miljoner kronor och öka kommunstyrelsen
budgetram med 1,2 miljoner kronor.
Ärendet
Ärendet handlar om revidering av de regler för riksfärdtjänst som
fastställdes 2009 samt revidering av regler för färdtjänst som
fastställdes 2015. I ärendet redovisas även förslag utifrån utredning
gällande bärhjälp (av person i samband med färdtjänstresa) samt
förslag till ändrade regler för särskilda elevresor.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) önskar få lämna en protokollsanteckning.
Kevin Sahlin (SD) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD)
protokollsanteckning.
Sekretariatet meddelar att kommunstyrelsekontoret efter
behandlingen av ärendet i service- och förvaltningsutskottet har
upptäckt en oavsiktlig begränsning i förslaget till regler för färdtjänst.
Förvaltningen ser därför behov att göra följande ändring av förslaget:
Under rubriken ”Arbets- och utbildningsresor” på sida 2 står det
följande:
- Arbets- och utbildningsresor gäller till och från bostad
(folkbokföringsadressen) och arbetsplatsen/plats för utbildning,
med högst 2 enkla resor per dag
Förslag till ny text:
- Arbets- och utbildningsresor gäller till och från bostad
(folkbokföringsadressen) och arbetsplatsen/plats för utbildning,
tur och retur.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets
förslag med dagens föreslagna ändring i regler för färdtjänst.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
service- och förvaltningsutskottets med dagens ändring. Detta blir
också kommunstyrelsens beslut.
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlin (KD) och Kevin
Sahlins (SD) protokollsanteckning får lämnas.
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Protokollsanteckning
Liza-Maria Norlin (KD) och Kevin Sahlin (SD) lämnar följande
protokollsanteckning:
Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna anser att detta
ärende borde ha presenterats för Funktionshindersrådet för att få in
synpunkter på de föreslagna revideringarna. Framöver bör ärenden
med tydlig koppling till personer med funktionshinder behandlas av
rådet för att ges möjlighet till insyn och synpunkter innan beslut
fattas i ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-05-25
§56
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01074-1
• Utredning Bärhjälp
• Taxa DinTur 2021
• Regler för färdtjänst
• Regler för riksfärdtjänst
• Jämförande riktlinjer - regler färdtjänst
• Jämförande riktlinjer - regler riksfärdtjänst
____
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§ 138 Återrapport effektivisering verksamhetsstöd
inom vård- och omsorgsnämnden samt individoch arbetsmarknadsnämnden
(KS-2020-01140-3)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna återrapportering av genomförd effektivisering av
verksamhetsstödet för vård- och omsorgsnämnden samt individ- och
arbetsmarknadsnämnden,
att bevilja vård- och omsorgsnämnden 10,3 miljoner kronor,
att bevilja individ -och arbetsmarknadsnämnden 6,1 miljoner kronor,
samt
att finansiering sker genom att ianspråkta kommunstyrelsens avsatta
medel, 16,4 miljoner kronor för nämnda effektiviseringar.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 153 (KS-2019-00346)
att de två nya nämnderna, vård- och omsorgsnämnden samt individoch arbetsmarknadsnämnden, fick i uppdrag att effektivisera
verksamhetsstödet med totalt 16,4 miljoner kronor motsvarande 20
procent av beräknad kostnad om 82 miljoner kronor.
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska, när effektivisering av
verksamhetsstödet är genomförd och återrapporterad till
kommunstyrelsen, nämnderna tillföras sammantaget 16,4 miljoner
kronor av den beslutade budgetramen år 2020, innebärande 10,3
miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden och 6,1 miljoner
kronor till individ- och arbetsmarknadsnämnden. Vidare togs beslut
om att av de 16,4 miljoner kronorna ska 3 miljoner kronor reserveras
som särskilda utvecklingsmedel med 2,1 miljoner kronor till vårdoch omsorgsnämnden och 0,9 miljoner kronor till individ- och
arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §48
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2020-01140-3
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Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-11-18 §132
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-1125 §171
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse

____
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§ 139 Tillkommande kostnader Igeltjärn, boende
för socialpsykiatri, reviderad
(KS-2020-01279-4)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden 6,4 miljoner kronor
2021 för tillkommande verksamhet- och lokalkostnader för boendet i
Igeltjärn,
att ökade verksamhetskostnader 2021 finansieras genom att
ianspråkta kommunstyrelsens reserv för oförutsett med 5,0 miljoner
kronor 2021,
att ökade lokalkostnader 2021 finansieras genom att ianspråkta
kommunstyrelsens avsatta medel för lokalkostnadsökningar, samt
att tilldela Individ- och arbetsmarknadsnämnden en årlig förstärkt
ram från 2022 och framåt med 6,4 miljoner kronor samt inarbeta det i
teknisk omräkning i MRP 2022 med plan för 2023-2024.
Ärendet
Individ- och arbetsmarknadsnämnden begär nya verksamhetsmedel
för en utökad verksamhet i samband med att lokaler vid Igeltjärn tas i
bruk. Det nya boendet med särskild service innehåller 18 platser och
vänder sig till personer med långvarig psykisk ohälsa och med
omfattande behov av omsorgsinsatser över hela dygnet. Samtidigt
lämnas 9 platser på boendet Toppstigen i Kvissleby.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §49
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2020-01279-4
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-1217 § 194.
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse
____
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§ 140 Redovisning av partistöd för 2020
(KS-2021-00028-5)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att partistödet för andra halvåret 2021 ska utbetalas till
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och
Moderaterna.
Ärendet
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur
partistödet 2020 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat
en granskningsrapport.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §52
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00028-5
• Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna
• Granskningsrapport partistöd Sverigedemokraterna
• Redovisning av partistöd Centerpartiet
• Granskningsrapport partistöd Centerpartiet
• Redovisning av partistöd Liberalerna
• Granskningsrapport partistöd Liberalerna
• Redovisning av partistöd Kristdemokraterna
• Granskningsrapport partistöd Kristdemokraterna
• Redovisning av partistöd Moderaterna
• Granskningsrapport partistöd Moderaterna
• Redovisning av partistöd Vänsterpartiet
• Granskningsrapport partistöd Vänsterpartiet
• Redovisning av partistöd Socialdemokraterna
• Granskningsrapport partistöd Socialdemokraterna
____
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§ 141 Svar på revisionsrapport, Översiktlig
granskning av delårsrapport 2020-08-31
(KS-2021-00430-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till revisorerna överlämna kommunstyrelsekontorets
tjänsteskrivelse, KS-2021-00430 som svar på revisionsrapport
Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31.
Ärendet
Kommunrevisionen har gjort en granskning av kommunens
delårsrapport per 2020-08-31. Revisionen har inte upptäckt några
väsentliga brister i delårsbokslutet. Däremot saknar man utfall för
många mål vilket de anser gör bedömningen av måluppfyllelse svår.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §45
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00430-2
____
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§ 142 Svar på revisionsrapport, Granskning av
bokslut och årsredovisning 2020
(KS-2021-00448-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till revisorerna överlämna kommunstyrelsekontorets
tjänsteskrivelse, KS-2021-00448 som svar på revisionsrapport
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020.
Ärendet
Kommunrevisionen har gjort en granskning av kommunens bokslut
och årsredovisning 2020. Revisionens granskning har inte medfört att
de har funnit några väsentliga felaktigheter vare sig för
årsredovisningen eller årsbokslutet. Revisionen önskar att
kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns
redovisade i rapporten senast den 30 juni 2021.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §46
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00448-2
____
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§ 143 Svar på revisorernas granskningsrapport
om IT-säkerhet
(KS-2021-00324-3)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse (KS-2021-00324-3) som
svar på revisorernas granskningsrapport om IT-säkerhet.
Ärendet
Ärendet avser en granskning av Sundsvalls kommuns IT-säkerhet.
Granskningen är genomförd enligt revisionsplanen för 2020 av
KPMG på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer.
Detta ärende utgör svar till revisorerna.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-05-25
§54
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00324-3
• Granskning av IT-säkerhet
____
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§ 144 Revisionens granskning av rutinerna kring
VD-avtalen för kommunens bolag
(KS-2021-00188-3)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-04-07 (KS-202100188-3) som svar på revisionens granskning av rutinerna kring VDavtalen för kommunala bolag.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna
kring VD-avtalen i kommunens bolag och önskar att
kommunstyrelsen och Stadsbacken AB lämnar synpunkter på
rapportens slutsatser.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-05-18 §14
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00188-3
• Revisionsrapport - Granskning av rutiner kring VD-avtal
• Mall anställningsavtal för VD 2021-02-24
____
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§ 145 Förtydligande av samverkan vid
chefstillsättning
(KS-2021-00425-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdraget att ta fram ett förtydligande avseende samverkan vid
chefstillsättning är slutfört.
Ärendet
Kommunstyrelsen gav 2020 kommunstyrelsekontoret i uppdrag att
förtydliga hur samverkan ska ske vid chefstillsättningar i Sundsvalls
kommun. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag som är
samverkat med CESAM (central samverkan) den 3 maj 2021.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-05-18 §15
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00425-1
• Protokollsutdrag Cesam 2021-05-03 punkt 5.1 samverkan vid
chefstillsättningar
____
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§ 146 Förutsättningslös utredning om Tranvikens
framtid
(KS-2021-00450-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur
tillgängligheten till Tranvikens strand kan förbättras och hur området
kan utvecklas för en ökad attraktivitet,
att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag senast i
januari 2022, samt
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna
till expropriering av fastigheterna Alnö-Nysäter 5:2 och AlnöNysäter 5:3.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2020 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka
möjligheter det finns för Tranvikens framtid. Detta ärende är en
redovisning av det uppdraget.
Överläggning
Viktoria Jansson (M) önskar få lämna en protokollsanteckning.
Liza Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och
utvecklingsutskottet förslag samt instämmer i Viktoria Janssons (M)
protokollsanteckning.
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Vidare godkänner ordföranden att Viktoria Jansson (M) med fleras
protokollsanteckning får lämnas.
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Protokollsanteckning
Viktoria Jansson (M), Liza Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L)
lämnar följande protokollsanteckning:
Frågan om Tranvikens bad har engagerat ideella krafter och boende
kring Tranviken. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
anser därför att det är viktigt att dessa involveras i det fortsatta
arbetet genom dialog med kommunen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-05-18 §33
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00450-2
• Värdering Alnö-Nysäter 5:2 och 5:3
____
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§ 147 Informationshanteringsplan för
kommunstyrelsen
(KS-2021-00211-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa informationshanteringsplan för kommunstyrelsen enligt
kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2021-00211-1),
att ge delegation till IT-direktör att göra mindre revideringar av
redaktionell karaktär i informationshanteringsplanen, samt
att upphäva informationshanteringsplanen beslutad 2020-06-11 (KS2020-00436)
Ärendet
Nu gällande informationshanteringsplan för kommunstyrelsen är i
behov av revidering enligt fastställd kommungemensam standard,
varför ett förslag till ny informationshanteringsplan har tagits fram.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-05-25
§53
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00211-1
• Informationshanteringsplan
____
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§ 148 Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns
våld mot kvinnor
(KS-2021-00498-1)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Sundsvalls kommun uttalar en nollvision mot mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för
kommunens medarbetare när det gäller våld i nära relationer,
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i samverkan med
kommunstyrelsen och Mitthem AB, i samarbete med civilsamhället
och privata fastighetsägare, i uppdrag att ta fram åtgärder för hur
tiden för våldsutsatta att få en egen bostad kan kortas,
att ge samtliga nämnder samt Stadsbacken AB i uppdrag att redogöra
för hur de ska bidra till att uppfylla nollvisionens intentioner, samt
att uppdragen återrapporteras till plan- och utvecklingsutskottet.
Ärendet
Den politiska majoriteten anser att kommunen behöver vidta ett antal
strategiska och operativa åtgärder för att vända den negativa
utvecklingen och motverka mäns våld mot kvinnor. Niklas Säwén
(S), ordförande plan- och utvecklingsutskottet, föreslår genom ett
ordförandeförslag detta för utskottet.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till plan- och
utvecklingsutskottets förslag med ändring av attsats 3 så att den får
följande lydelse:
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i samverkan med
kommunstyrelsen och Mitthem AB, i samarbete med
civilsamhället och privata fastighetsägare, i uppdrag att ta fram
åtgärder för hur tiden för våldsutsatta att få en egen bostad kan
kortas,
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Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag med ändring av attsats 1 så att den får följande lydelse:
att Sundsvalls kommun uttalar en nollvision mot våld i nära
relationer,
Vidare yrkar han bifall till följande tilläggsattsats samt önskar få
lämna en protokollsanteckning:
att i de åtgärdsprogram som framtas att det benämns med Våld i
nära relation istället för mäns våld mot kvinnor
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) instämmer i Liza-Maria
Norlins (KD) yrkande.
Niklas Säwén (S) yrkar avslag på Kevins Sahlins (SD) förslag och
bifall till Liza-Maria Norlins (KD) förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag och dels Kevin Sahlins
(SD) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Liza-Maria Norlin (KD) med fleras
förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Kevin Sahlins (SD)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna anser att man istället för att märka
könsförhållanden bör kommunen agera övergripande gällande all
våld i nära relationer oavsett hur konstellationen av förhållanden är
utformade. Det kan därmed falla brist på åtgärder i de fall där barn
blir utsatt, eller där förhållanden består av endast män eller kvinnor.
Nollvisionen bör inkludera alla, för ingen ska behöva utstå våld i
nära relationer och inte utelämna någon särskild grupp när det tas
fram förslag till åtgärder.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-05-18 §34
• Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns våld mot kvinnor (KS2021-00498-1)
____
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§ 149 Ansökan om stöd till Stenstan
(KS-2021-00475-2)

Beslut
Kommunstyrelsen besluta
att Sundsvalls kommun under 2021 avsätter 650 tkr för Stenstans
Näringsidkare ekonomisk förenings ordinarie medfinansiering av
projektet Sundsvall Årets Stadskärna 2021.
att 350 tkr beviljas Stenstans Näringsidkare ekonomisk förening för
att under 2021 ta fram och lansera en plattform som möjliggör
coronasäkrad försäljning.
att medlen belastar kommunstyrelsens extra medel för oförutsett.
Ärendet
Ärendet är ett förslag till beslut om att avsätta medel för att motverka
coronapandemins negativa effekter på Stenstans Näringsidkare
ekonomisk förening och därmed stödja handelns utveckling i
Stenstan.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §51
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00475-2
____
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§ 150 Västra Nacksta verksamhetsområde,
Högom 3:17 m.fl. Beslut om planbesked
(KS-2021-00424-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att påbörja planläggning enl. 4
kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900).
Ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen på Stadsbyggnadskontoret har
begärt planbesked för aktuellt område. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra verksamhetsmark/industrimark i enlighet med utpekande i
översiktsplanen. En förutsättning för detta är att en trafiklösning
säkerställs från Bergsgatan till verksamhetsområdet.
Region Västernorrland har begärt planbesked för fastigheten Högom
3:190, i direkt anslutning till område för möjlig verksamhetsmark.
Syftet är att möjliggöra en utbyggnad av rättspsykiatriska
regionkliniken.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-05-18 §32
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - KS-2021-00424-1
• Avgränsning planuppdrag
____
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§ 151 SKÖLE 25:6, Åkerstavägens förskola,
uppdrag om försäljning av fastighet
(KS-2021-00423-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Sköle 25:6,
Åkerstavägens förskola till högsta försäljningspris.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har avvecklat sin verksamhet i
fastigheten Sköle 25:6, Åkerstavägens förskola. Ingen kommunal
verksamhet bedöms ha behov av lokalerna inom överskådlig tid.
Ärendet utgörs av beslut om att ge Drakfastigheter i uppdrag att
avyttra fastigheten Sköle 25:6, Åkerstavägens förskola till högsta
försäljningspris via avrop ramavtal för mäklartjänst.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-05-25
§47
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00423-1
____
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§ 152 TUNA PRÄSTBORD 1:7, Runsviks skola,
uppdrag om försäljning av fastighet
(KS-2021-00465-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Tuna
Prästbord 1:7, Runsviks skola till högsta försäljningspris.
Ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2020 beslut om att avveckla barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhet i fastigheten Tuna Prästbord
1:7, Runsviks skola. Ingen kommunal verksamhet bedöms ha behov
av lokalerna inom överskådlig tid. Ärendet utgörs av beslut om att ge
Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Tuna Prästbord 1:7,
Runsviks skola till högsta försäljningspris via avrop ramavtal för
mäklartjänst.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-05-25
§48
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00465-1
____
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§ 153 RÄNNÖ 8:13, Andersgården/Rännö
gruppboende, dagcenter, uppdrag om försäljning
av fastighet
(KS-2021-00466-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Rännö 8:13,
Andersgården/Rännö Gruppboende-Dagcenter till högsta
försäljningspris.
Ärendet
Sedan 2019 har ingen kommunal verksamhet bedrivits i den
kommunägda fastigheten Rännö 8:13, även kallad Andersgården.
Tidigare verksamhet var dåvarande Socialtjänstens verksamhet
Rännö Gruppboende-Dagcenter inhyst i lokalerna. Ingen kommunal
verksamhet bedöms ha behov av lokalerna inom överskådlig tid.
Ärendet utgörs av beslut om att ge Drakfastigheter i uppdrag att
avyttra fastigheten Rännö 8:13, Andersgården/Rännö GruppboendeDagcenter till högsta försäljningspris via avrop ramavtal för
mäklartjänst.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-05-25
§49
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00466-1
____
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§ 154 KÄRVSTA 4:71; Knutsvägens förskola,
Uppdrag om försäljning av fastighet
(KS-2021-00467-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Kärvsta
4:71(4:14), Knutsvägens förskola till högsta försäljningspris.
Ärendet
Under sommaren 2021 kommer ny förskola att vara färdigställd i
Stöde och ersätta de nuvarande mindre förskoleenheterna i området.
Fr.o.m. 2021-08 kommer ingen kommunal verksamhet att bedrivas i
den kommunägda fastigheten Kärvsta 4:71(4:14), Knutsvägens
förskola. Ingen annan kommunal verksamhet har behov av
fastigheten inom överskådlig tid. Ärendet utgörs av beslut om att ge
Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Kärvsta 4:71(4:14),
Knutsvägens förskola, till högsta försäljningspris via avrop ramavtal
för mäklartjänst.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-05-25
§50
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00467-1
____
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§ 155 NÄS 2:60, Trädets förskola, f d
Hasselbackens förskola, uppdrag om försäljning
av fastighet
(KS-2021-00469-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Näs 2:60 till
marknadsvärde enligt värdering,
att i första hand erbjuda nuvarande hyresgäst (Trädets förskola) att
förvärva fastigheten till marknadspris enligt värdering. Om intresse
inte föreligger från nuvarande hyresgäst avyttras fastigheten till
högsta försäljningspris, samt
att Drakfastigheter i samband med eventuell avyttring av fastigheten
Näs 2:60 säkrar besittningsrätt för hyresgästen (Trädets förskola).
Ärendet
Fastigheten Näs 2:60, fd Hasselbackens förskola hyrs idag ut till ett
privatägt företag som bedriver förskoleverksamhet. Ärendet utgörs av
beslut om att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Näs
2:60, fd Hasselbackens förskola, till marknadsvärde efter värdering
vid avrop ramavtal för mäklartjänst. Erbjudandet om att förvärva
fastigheten ges i första hand till nuvarande hyresgäst. Om intresse
inte föreligger från nuvarande hyresgäst avyttras fastigheten till
högsta försäljningspris.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-05-25
§51
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00469-1
____
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§ 156 Avskaffande av stimulansbidrag för
nybyggda villor
(KS-2021-00474-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avskaffa stimulansbidraget för nybyggda villor som uppfyller
Boverkets krav på energisnålt byggande, samt
att bidraget upphör från 1 augusti 2021.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att avskaffa stimulansbidraget på
15 000 kronor för varje nybyggbyggd villa som uppfyller Boverkets
krav på energisnålt byggande.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §54
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00474-2
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2021-04-21 §71
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
____
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§ 157 Framtida användningen av det område i
Gärde som används för bostäder - Reviderad
(KS-2021-00207-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att erbjuda återstående fastighetsägare inom det område som
definieras i tjänsteskrivelse 2021-03-02, att förvärva fastigheten till
ett bedömt marknadsvärde och i enlighet med den tidigare principen
att ersätta merkostnader med 25% av marknadsvärdet,
att en värdering av fastigheterna ska ske genom professionell
bedömning med lokalkännedom om prisbilden i Sundsvall,
att svar på erbjudandet ska lämnas senast tio månader efter
kommunfullmäktiges beslut i frågan,
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att hantera erbjudandet och
återkomma till kommunfullmäktige för beslut om finansiering av
eventuella förvärv.
Ärendet
Ärendet gäller återredovisning av ett uppdrag från kommunstyrelsen
till kommunstyrelsekontoret avseende att utreda den framtida
användningen av det område i Gärde som nu består av bostäder samt
att redovisa en beräknad utgift för förvärv av återstående fastigheter
inom området.
Överläggning
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till alternativ 2 i
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Vidare önskar han få
lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Hans Forsbergs (C)
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Hans Forsbergs (C)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-14

45

protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Hans Forsberg (C) och Sanna Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Deltagande i beslut
Liza-Maria Norlin (KD) och Kevin Sahlin (SD) meddelar att de
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och
deltar därmed inte i dagens beslut.
Protokollsanteckning
Hans Forsberg (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Skälet till att Centerpartiet yrkar på alternativ 2 är att det blir en
orimligt hög kostnad för fortsatt inlösen mot bakgrund av att förslag
till ÖP planlagt dubbelt så mycket industrimark som behovet
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §56
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00207-3
• Brev 2021-04-21 till fastighetsägare i Gärdeområde samt
inkomna synpunkter
• Skrivelse med bilagor inlämnad till kommunreceptionen 2021-04
Synpunkter från fastighetsägare 2021-04
____
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§ 158 Motion (KD) angående projekt med dubbla
friskvårdstimmar
(KS-2019-00917-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Emil Esping, (KD), har lämnat in en motion till kommunfullmäktige.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att
utreda fördubblade friskvårdstimmar för kommunens anställda.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) 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 Liza-Maria Norlins (KD) förslag.
Han ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt personalutskottets förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Deltagande i beslut
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därmed inte i dagens
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-05-18 §16
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00917-3
• Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmar
____
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§ 159 Motion (L) Speakers Corner på Stora torget
(KS-2020-01111-4)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen ska vara besvarad så till vida att
stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
Näringslivsbolaget väger in inrättandet av ett Speakers’ Corner i sitt
arbete med att utveckla centrala Sundsvall.
Ärendet
Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige uppdrar till
stadsbyggnadsnämnden att, i samverkan med Näringslivsbolaget
samt kultur- och fritidsnämnden, anlägga ett Speakers’ Corner på
torget i Storgatans omedelbara närhet.
Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels planoch utvecklingsutskottets förslag och dels Kevin Sahlins (SD)
förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Deltagande i beslut
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därmed inte i dagens
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-05-18 §35
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01111-4
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-03-24 §52
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-03-24 §42
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-02-26
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2021-02-16
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-14

48

• Näringslivsbolagets remissvar 2021-03-09
• Motion (L) Speakers Corner på Stora torget
____
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§ 160 Lättnader för företag i drabbade branscher
med anledning av Covid-19
(KS-2021-00198-9)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark
under perioden 1 juli – 31 december 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 fakturor till företag och föreningar för årlig kontroll enligt
livsmedelslagen avseende 2021 års kontroll får förfallodag 30
december 2021,
att fakturor till företag och föreningar för årlig tillsynsavgift enligt
miljöbalken avseenden 2021 års tillsyn får förfallodag 30 december
2021, samt
att fakturor till företag och föreningar för årlig tillsynsavgift för
serveringstillstånd och för tobaksförsäljning, får förfallodag 30
december 2021.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 92 om lättnader för
företag i drabbade branscher med anledning av Covid-19. Detta
ärende gäller förlängning av dessa lättnader.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00198-9
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-03-29 § 92
____
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§ 161 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.
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 18 maj 2021:
 § 30 Samråd om översiktsplan Sundsvall 2040
 § 31 Yttrande över samrådsunderlag ny vindkraftpark i
Marktjärn Ånge kommun
• Protokoll personalutskottet 18 maj 2021:
 § 17 Revidering och tillägg, direktiv och ramar
löneöversyn 2021
• Protokoll service- och förvaltningsutskottet 25 maj 2021:
 § 45 Vallens skola, energiåtgärder, ny
värmepumpanläggning - medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter
 § 46 Vallens skola, verksamhetsanpassningar invändigt
samt skolgård - medel ur investeringsbudget för
förvaltningsfastigheter
 § 55 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län - remiss om Bussgods i Västernorrland
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AB:s framtid
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 25 maj 2021:
 § 43 Ekonomisk månadsrapport mars 2021
 § 47 Låneram för Sundsvalls Logistikpark AB 2021
 § 50 Ansökan om medfinansiering Leader Mittland Plus,
förlängning två år samt ny utvecklingsstrategi
Investeringsbeslut
• KS-2021-00566 Korvettvägens förskola, arbetsmiljöåtgärder –
medel ur 2022 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter
Yttranden
• KS-2021-00468 Yttrande granskning gällande detaljplan
Aeolus 5
• KS-2021-00476 Yttrande tidig dialog gällande detaljplan
Skrivaren 20
• KS-2021-00519 Yttrande samråd - Flerbostadshus Njurunda
Prästbol 1:19 och 1:107
• KS-2021-00331 Remissvar gällande betänkandet SOU 2021:25
Struktur för ökad motståndskraft
Övriga delegationsbeslut
• KS-2020-00889 Delegering av ansvar för kommunens
krisledningsarbete m.m
• KS-2021-00510 Delegation av beslutande- och attesträtt vid
kommundirektörens semester 2021
Personalärenden
KS-2021-00012-9 Anmälan av delegationsbeslut personalärenden
(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på kommunstyrelsekontoret.)

Justerandes signatur

Nr i
pärm

Datum för
beslut

Beslut

1

2021-05-21

2

2021-05-21

Minskad arbetstid för äldre anställda
fr.o.m. 2021-08-12
Minskad arbetstid för äldre anställda
fr.o.m. 2021-09-01
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Punkt i
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Punkt 18.1
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Kommunstyrelsen
3
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4

2021-06-01
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Minskad arbetstid för äldre anställda
Förlängning fr.o.m. 2021-06-01
Minskad arbetstid för äldre anställda
Förlängning fr.o.m. 2021-09-01

____
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§ 162 För kännedom
(KS-2021-00080)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
• Styrelseprotokoll:
 Protokoll Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län 2021-05-11 - förbundsdirektionen
 Protokoll Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län 2021-05-20 – förbundsdirektionen
 Protokoll Mitthem AB 2021-05-10
 Protokoll MittSverige Vatten & Avfall AB 2021-05-27 årsstämma
 Protokoll Reko 2021-05-27 - årsstämma
 Protokoll Sundsvall Vatten AB 2021-05-27 - årsstämma
 Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall 2021-05-07
• Revisionsrapport - Förstudie Kommunens hantering av
coronaviruset
• Protokoll 10 Skönhetsrådet 2021-03-03
____

Justerandes signatur
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