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Patrik Jansson kommunsekreterare  
Filip Lindström praktikant  

 
 
Protokollet omfattar §§ 231-267 
 
 
Justeras 2021-12-08 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
Patrik Jansson 
Sekreterare 

 
 
 

 
 

 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

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

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Jonas Walker 
om följande punkter: 
 

• Aktuell lägesstatus för Covid-19 och omikronvarianten av 
coronaviruset 
 

• Åtgärder Sundsvalls kommun inför kopplat till Covid-19 
 

• Förändringar i organisationen på kommunstyrelsekontoret. 
Förändringarna innebär bland annat att en ny kansli- och 
säkerhetsavdelning tillkommer och att avdelningen för 
samhällsutveckling delas upp i två specialområden. 
Organisationsförändringen gäller från den första januari men 
implementeringen kommer att ske stegvis 

_ _ _ _ 
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§ 232 Samarbetsavtal med Mittuniversitetet 2022-
2025 
(KS-2021-00570-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna samarbetsavtal med Mittuniversitetet för perioden 
2022-2025, dnr KS-2021-00570, samt 
 
att kommunens delfinansiering om 5 mnkr per år under perioden 
2022-0101 – 2025-12-31 sker via Stadsbacken AB. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om ett nytt avtal för fortsatt samarbete mellan 
Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet, för perioden 2022 till 
2025. Nuvarande avtal löper ut 2021-12-31 och 
kommunstyrelsekontoret konstaterar att det finns en ömsesidig vilja 
mellan parterna att fortsätta samarbetet.  
 
Förslaget till nytt avtal bygger på gemensamma aktuella och 
långsiktiga utmaningar för både kommunen och lärosätet samt tillika 
framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00570-1 
• Avtal Miun - Sundsvalls kn 20210603 
• Bilaga 1  Samverkansmodell Svall 20210603 
• Bilaga 2 Uppföljningsmodell Svall 20210603 
 
_ _ _ _ 
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§ 233 Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns 
våld mot kvinnor - Kommunstyrelsens svar 
(KS-2021-00950-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förvaltningens yttrande som sitt eget samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
handläggning. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2021 beslut om 
ordförandeförslaget  Åtgärder mot mäns våld mot kvinnor, KS-2021-
00498-1. De beslutade förslagen är: 

• 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 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  

• att uppdragen återrapporteras till plan- och 
utvecklingsutskottet 

Detta ärende är kommunstyrelsens svar på hur nämnden ska bidra till 
att uppfylla ordförandeförslaget. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag, 
reviderat 2021-11-26. 
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Kevin Sahlin (SD) yrkar på att ärendet ska återremitteras med 
följande motivering: 
 

Att återremittera ärendet med samtliga brottsoffersperspektiven, 
däribland att man inkluderar män som brottsoffer under "Mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer". 

 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar hon att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-11-01, reviderad 2021-

11-26 
• Utbildningsplan mäns våld mot kvinnor 2021-10-05 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 58 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-11-01 
 
_ _ _ _ 
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§ 234 Ordförandeförslag om utbyte av information 
över myndighetsgränser 
(KS-2021-00989-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att, i dialog 
med Polisen, ta fram riktlinjer och ett systematiskt arbetssätt för att 
möjliggöra för utbyte av information för att förebygga brott av 
personer som inte fyllt 21 år, i enlighet med lagstiftningens 
möjligheter, 
 
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att, i 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden, ta fram rutiner för hur vi i större utsträckning än idag 
kan söka samtycke från vårdnadshavare och barn, för att dela 
information över myndighetsgränser, samt 
 
att uppdragen återrapporteras till plan- och utvecklingsutskottet 
senast i mars 2022. 
 

Ärendet 
Plan- och utvecklingsutskottets ordförande Niklas Säwén (S) föreslår 
att kommunfullmäktige ger individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
med flera, i uppdrag att skapa förutsättningar för fler verktyg till 
första linjens socialtjänst, vilket är en central del av Sundsvalls 
kommuns brottsförebyggande arbete. Förutsättningarna handlar om 
möjligheter att utbyta information över myndighetsgränser.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 59 
• Ordförandeförslag - KS-2021-00989-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 235 Redovisning av uppdrag – beskrivning av 
trygghetsboenden 
(KS-2021-00867-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen enligt ”Redovisning av uppdrag- 
beskrivning av trygghetsbostäder” som bilagts denna tjänsteskrivelse, 
samt 
 
att behovet av fler trygghetsbostäder och en plan för att ta fram 
sådana bostäder hanteras inom ramen för kommunstyrelsens arbete 
med ett nytt bostadsförsörjningsprogram.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag på beskrivning på det som kallas 
trygghetsbostäder, enligt ett uppdrag som kommunfullmäktige gav 
till kommunstyrelsen i maj 2021. Beskrivningen inkluderar även ett 
förslag på lägsta ålder för hyresgästerna som även det är ett uppdrag 
som fullmäktige lämnat till kommunstyrelsen.  
 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till plan- 
och utvecklingsutskottets förslag. Vidare önskar de lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) och Alicja 
Kapicas (M) protokollsanteckning. 
 
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 Liza-Maria Norlin (KD), Alicja 
Kapica (M) och Stefan Falks (L) protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) 
lämnar följande protokollsanteckning. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-12-06 11 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Byggandet av boenden för äldre behöver öka, och äldre ska ha 
möjligheten att flytta till de boenden som passar dem och deras 
situation. Sundsvall behöver fler trygghetsboenden med 
gemenskapsmöjligheter som kan erbjuda trygghet på ett sätt som 
också medför att flytt till särskilt boende kan skjutas upp. Detta ökar 
livskvalitén för äldre samtidigt som det är ett bättre användande av 
skattemedel. Vi tre partier i den Blå alliansen tycker det är bra att 
Sundsvall nu har en tydlig definition av trygghetsboende och att det 
ska vara en del av kommunens nya bostadsförsörjningsprogram. En 
ytterligare viktig förutsättning för fler trygghetsboenden är att vi på 
ett tydligt sätt anvisar mark för just detta ändamål som 
kristdemokraterna föreslog i en motion till kommunfullmäktige Bra 
boende hela livet och liberalerna har föreslagit en särskild satsning på 
aktiviteter för de som bor på Trygghetsboenden.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 56 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00867-1 
• PM. Redovisning av uppdrag - beskrivning av trygghetsbostäder 

2021-10-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 236 Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen 
(KS-2021-00846-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa ramminskning på 6,4 miljoner kronor för 
kommunstyrelsekontorets avdelningar,  
 
att notera att ramminskningen på 6,4 miljoner kronor fördelas med 
1,8 miljoner kronor för anslaget för näringslivsåtgärder och 2 
miljoner kronor för anslaget för sociala investeringar samt 2,5 
miljoner kronor för sponsring,  
 
att fastställa ramminskning på 404 tkr för kommunstyrelsens 
avdelningar och 1 411 tkr för Drakfastigheter för att ej återbesätta 
pensionsavgångar 2022,  
 
att fastställa ramminskning om 4 miljoner kronor för 
kollektivtrafiken justerat utbud,  
 
att fastställa ramminskning (återlämning) på 1,0 miljoner kronor för 
personalutvecklingsmedel,  
 
att fastställa ramminskning (återlämning) på 1,0 miljoner kronor för 
miljöstrategiskt program, 
 
att fastställa ramminskning (återlämning) på 150 tkr för bilden av 
norra Sverige,  
 
att fastställa förslag till omfördelning från kommunstyrelsens 
centrala personalkostnadsanslag till kommunstyrelsekontorets 
avdelningar för HR med 7 miljoner kronor,  
 
att fastställa förslag till fördelning av anslaget för näringslivsåtgärder 
40,1 miljoner kronor i enlighet med bilaga ”Specifikation 
näringslivsåtgärder 2022, 
 
att notera att de i kommunfullmäktiges reviderade mål- och 
resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, (KS-2020-01779), 
tilldelade 85 miljoner kronor för oförutsedda behov 2021 samt 5,1 
miljoner kronor för Sundsvall 400 år, återlämnas till 
kommunfullmäktige,  samt  
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att fastställa verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen med plan 
för drift och investering enligt kommunstyrelsekontorets förslag (KS-
2021-00846). 
 

Ärendet 
Förslaget behandlar verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen, 
som varje nämnd/styrelse beslutar om för sin verksamhet. 
Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen innehåller den 
övergripande planeringen för kommunstyrelsens verksamheter, med 
ramtilldelning utifrån kommunfullmäktiges tekniskt omräknade mål 
och resursplan 2022 (med plan för 2023-2024, KS-2021-00419), 
samt kommunstyrelsens beslut om ekonomiska ramar för mål och 
resursplan 2022 (årsbudget 2022), KS-2021-00805. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
meddelar att de inte deltar i dagens beslut med hänvisning till deras 
egna förslag till mål- och resursplaner. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 90 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00846-2  
• Verksamhetsplan 2022 för Kommunstyrelsen 
• Bilaga 1 Specifikation näringslivsåtgärder budget 2022 
• Bilaga 2 Målkarta kommunstyrelsekontorets verksamhetsplan 

2022 - Reviderad 2021-11-15 
 

_ _ _ _ 
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§ 237 Beslutsattestanter för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsens förvaltning 2022 
(KS-2021-00873-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2022 för kommunstyrelsekontorets avdelningar, enligt 
bilaga 1A, 2A, 3A och 4A, 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2022 avseende kommunstyrelsekontorets verksamhet 
Servicecenter, enligt bilaga 1B 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för 2022 avseende kommunstyrelsekontorets verksamhet 
Drakfastigheter, enligt bilaga 1C, samt  
 
att delegera till kommundirektören att besluta om löpande 
förändringar under verksamhetsåret 2022 avseende 
kommunstyrelsekontorets förvaltning. 
 

Ärendet 
Ärendet avser beslutsattestanter för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning för 2022. 
Beslut om beslutsattestanter och ersättare för beslutsattestanter är ett 
årligt återkommande ärende som följer av attestreglementet som är 
beslutat av kommunfullmäktige 2007-04-23 § 125. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 91 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00873-1 
• Bilaga 1A Attesträtter kommunstyrelse och övriga avdelningar 

2022 
• Bilaga 1B Attesträtter Servicecenter 2022 
• Bilaga 1C Attesträtt Drakfastigheter 2022 
• Bilaga 2A Attesträtter KF KS och kommunövergripande 

verksamhet 2022 
• Bilaga 3A Attesträtter balanskonton 2022 
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• Bilaga 4A Attesträtter finansiering 2022 
 

_ _ _ _ 
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§ 238 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2022 
(KS-2021-00908-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den nu gällande fullmakt KS-2021-00653, 
 
att för år 2022 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring 

(kommunstyrelsekontoret, ekonomi), Hanna Nordling, Pia 
Westin, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Linda Westin, 
Ulrika Andersson (servicecenter), Camilla Westlund, Monica 
Engvall Persson, Jessica Henriksson, Helena Westland, 
Simon Rydham och Elisabeth Kindahl för kommunens 
bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till 
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens 
bankkonton, bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona, 
samt för bankkonton och plusgiron knutna till 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond med 
organisationsnummer 889202-2891: 
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
 att för år 2022 bemyndiga Ing-Mari Engström, Synnöve Sundqvist, 

Monika Högberg, Sara Talling, Sofie Forsström-Tillberg och 
Ann-Charlotte Engblom att två i förening verkställa 
utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser 
bankfilen som sänds, samt 

 
 att för år 2022 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Jenny 

Forssén, Jennie Lindqvist, Lena Larsson (arbete och 
försörjning, ekonomiskt bistånd), Lina Nordin, Elin 
Svelander, Anna Pashneva, Gunilla Bergqvist, Kerstin 
Eriksson, Karoline Garcia, Christine Westling, Erik Sundberg, 
Anna Eklund Lidin , Erika Hansen, 

            My Oderstad, Malin Wretman, Helena Räihä, Ulrika 
Rudberg,  Milica Gardasevic, Jennie Hägglund, Jessica 
Strand,  
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       Jonna Sundborg, Sara Östling samt Frida Johansson  
       att två i förening verkställa utbetalningar i bankens 
       betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar 
       inom Individ och arbetsmarknadsförvaltnngen. 
 

Ärendet 
I fullmakten för år 2022 har bankkonton och plusgiron knutna till 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond lagts till. 
Frida Johansson har lagts till i fullmakten för banktjänsten 
”kontantkort”.  
 
I fullmakten är Liselotte Blom samt Eva Vestberg borttagna. 
Carina Näslund är borttagen i fullmakten och är ersatt av Ann-
Charlotte Engblom när det gäller behörigheten att två i förening 
kunna verkställa utbetalningar för löner och arvoden. 
I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har 
organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 95 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-20 
 
_ _ _ _ 
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§ 239 Riktlinje rekrytering 
(KS-2021-00428-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa riktlinje för rekrytering inklusive processbeskrivning 
enligt kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2021-00428-1), 
 
att uppdra till HR-direktör att följa upp och revidera riktlinjen vid 
behov, samt 
 
att följande ändringar ska göras i riktlinjen under punkt 3 - 
Diskrimineringsfri rekrytering:  
 
Att följande text ändras från denna lydelse: 

Det är till exempel vanligt att ställa krav på mycket goda 
kunskaper i svenska språket vid platsannonsering. Detta bör 
beaktas en extra gång om det verkligen är nödvändigt för 
tjänsten då gränsen är hårfin till diskriminering. Få arbeten idag 
kräver mycket goda språkkunskaper i svenska, enligt DO endast 
när medarbetaren ska undervisa i språket. 

 
Till att få följande lydelse: 

Det är till exempel vanligt att ställa krav på mycket goda 
kunskaper i svenska språket vid platsannonsering. Kravnivån på 
språkkunskaper ska ställas utifrån verksamhetens behov och 
utifrån vilken tjänst som annonseras. 

 
Att följande text läggs till som sista mening: 

Vid rekrytering av kommundirektör samt förvaltnings- och 
funktionsdirektörsbefattning är det av särskild betydelse att 
eftersträva rekryteringsgrupper bestående av både kvinnor och 
män 

 

Ärendet 
Idag saknas en kommunövergripande riktlinje för rekrytering. 
Riktlinjen tydliggör kommunens övergripande rekryteringsprocess i 
syfte att skapa förutsättningar för en enhetlig och rättssäker hantering 
som genomsyras av kvalitet och likabehandling utifrån ett 
diskrimineringsfritt perspektiv. 
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Beslutsunderlag 
• Personalutskottets protokoll 2021-11-16 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00428-1 
• Bilaga Likabehandling i rekryteringsarbetet 
• Protokollsutdrag Cesam 2021-09-13 riktlinje rekrytering 
• Riktlinje i rekrytering slutversion 

 
_ _ _ _ 
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§ 240 Uppföljning av strategi för ökat träbyggande 
i Sundsvalls kommun 
(KS-2021-00903-10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapport om implementering och tillämpning av 
Strategi för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 att fastställa Strategi för 
ökat träbyggande i Sundsvalls kommun och samtidigt ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera till 
kommunfullmäktige senaste december 2021 beträffande hur de mest 
berörda verksamheterna har implementerat och tillämpat strategin i 
sina verksamheter. Detta ärende utgörs av en återrapport av hur 
implementeringen och tillämpningen av strategin har skett i de olika 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 102 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00903-10 –  
• SKIFU - Uppföljning av strategi för ökat träbyggande i 

Sundsvalls kommun  
• Stadsbyggnadskontoret – återkoppling om strategi för ökat 

träbyggande i Sundsvalls kommun  
• Svar från Drakfastigheter om uppföljning av strategi för ökat 

träbyggande 2021-10-25 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-30 §182 
 
_ _ _ _ 
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§ 241 Fråga om återtagande av beslut om 
gemensamt verksamhetsstöd för vård- och 
omsorgsnämnden och individ- och 
arbetsmarknadsnämnden 
(KS-2021-00877-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå ärendet. 
 

Ärendet 
Ärendet avser en begäran från vård- och omsorgsnämnden (VON) 
och individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) att föreslå 
kommunfullmäktige att återta beslutet av kommunfullmäktige 2019-
09-30, § 171 om förändringar av förvaltningsorganisation avseende 
ett gemensamt verksamhetsstöd för de båda förvaltningarna. Vidare 
föreslås kommunfullmäktige att besluta om att överlåta till de båda 
nämnderna att besluta om slutlig organisation och arbetssätt för 
respektive förvaltningar. 

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 

Ärendet återremitteras på grund av att ingen organisationsplan 
är framtagen och att ingen konsekvensbeskrivning är gjord på 
densamma. Förvaltningen uppmanas att skyndsamt återkomma 
till nämnden med ett uppdaterat förslag. 

 
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar hon att det finns ett förslag till beslut och det är 
finans- och näringslivsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
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Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 97 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-11-04 
• Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-09-29 § 

152 
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-09-28 § 88 
 
_ _ _ _ 
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§ 242 Generellt statsbidrag "säkerställa en god 
vård" - utökning av vård- och omsorgsnämndens 
budgetram 
(KS-2021-00949-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillföra vård- och omsorgsnämnden skattemedel 2021 och framåt i 
enlighet med det belopp som kommunen erhåller i generellt 
statsbidrag för ”Säkerställa en god vård och omsorg om äldre 
personer” för respektive år, samt 
 
att vård och omsorgsnämnden redovisar till kommunstyrelsen i slutet 
av 2022 till hur statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg 
om äldre personer” har använts.  
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att fördela skattemedel till vård- och 
omsorgsnämnden, som motsvarar de medel som kommunen erhåller i 
generellt statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om 
äldre personer. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till finans- och 
näringslivsutskottets förslag med följande tilläggsatt-sats: 
 

Att vård och omsorgsnämnden redovisar till kommunstyrelsen i 
slutet av 2022 till hur statsbidraget ”Säkerställa en god vård och 
omsorg om äldre personer” har använts.  

 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Kevin Sahlin (SD) och 
ordföranden instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 98 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 
 
_ _ _ _ 
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§ 243 Översyn av vissa avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområden 
(KS-2021-00955-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa vård- och omsorgsnämndens förslag till nya och ändrade 
avgifter och ersättningar enligt vård- och omsorgsförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2021-09-08 (VON-2021-00155), 
 
att avgifterna och ersättningarna ska gälla från och med 1 januari 
2022,  
 
att avgifterna för medboende vid särskilda boende för äldre årligen 
ska omräknas enligt angivet index baserat på den nationellt beslutade 
maxtaxan, 
 
att bårhusavgift som påförts kommunen av regionen årligen ska 
omräknas enligt regionens taxa, samt 
 
att ersättningarna för servicepaket vid gruppboenden inom omsorgen 
om funktionshindrade årligen ska omräknas enligt konsumentverkets 
beräkningar. 
 
Ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens har utarbetat förslag till nya och 
ändrade avgifter och ersättningar att gälla från och med 1 januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 99 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-11-01 
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-26 § 92 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-09-08 

 
_ _ _ _ 
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§ 244 Uppföljning av användandet 2020 av den 
statliga schablonersättningen för mottagande av 
vissa nyanlända 
(KS-2021-00650-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapport Uppföljning av användandet 2020 av den 
statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända.  
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2016 § 250 att fastställa 
riktlinjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för 
mottagande av vissa nyanlända. Fördelningsmodellen i riktlinjerna är 
upprättade i integrationsberedningens anda. 
 
Kommunstyrelsen ska också göra en översyn av 
fördelningsmodellen, enligt punkt 7 i riktlinjerna. 
 
Berörda nämnder/förvaltningar har rapporterat hur schablonbidraget 
har använts under 2020 och beretts tillfälle att komma med 
synpunkter på eventuella förändringar. Kommunstyrelsekontoret har 
sammanfattat nämndernas svar i en rapport. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 101 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-06 
• Rapport: Uppföljning av användandet av den statliga 

schablonersättningen 2020 
• Riktlinje: Fördelning av statlig schablonersättning Rev KS 2020-

12-07 § 261 
 
_ _ _ _ 
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§ 245 Utökning av antalet fältassistenter 
(KS-2021-00984-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inrätta ytterligare en 
tjänst som fältassistent för att bland annat utöka samarbetet med 
skolor kopplat till arbetet med Ett Sundsvall som håller ihop, samt 
 
att tjänsten finansieras genom en överföring till kultur- och 
fritidsnämnden om 750 000 kr per år ur anslaget mot missbruk som 
tilldelats kommunstyrelsen i mål och resursplan 2021-2022 med plan 
för 2023-2024.  
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att kultur- och fritidsnämnden 
inrättar ytterligare en fältassistent samt att tjänsten finansieras genom 
en överföring av medel som tilldelats kommunstyrelsen i mål och 
resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 57 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00984-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 246 Alnö-Usland 13:2 Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av en sandficka 
(KS-2021-00926-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap 31 b p.1 § ge 
bygglov för nybyggnad av en sandficka på fastigheten Alnö-Usland 
13:2. 
 
Information   
• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser inte 

har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dagen 
då bygglovet vann laga kraft. Bygglovet medför inte rätt att 
påbörja den sökta åtgärden innan startbesked givits. 

 
• Åtgärden får inte påbörjas förrän ni har fått ett startbesked enligt 

10 kap. 3 § PBL. Beslut om startbesked skickas ut tillsammans 
med bygglovsbeslutet.  

 
• En certifierad kontrollansvarig krävs inte i det aktuella ärendet. Se 

mer information i det separata startbeskedet. 
 
• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor efter det 

att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (POIT), 
förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet kungörs två 
arbetsdagar efter att protokollet har justerats. 

 
• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen risk. 

Om lovbeslutet överklagas och beslut tas av en högre instans 
gäller ovanstående giltighetstid fr.o.m. det senaste tagna 
beslutsdatumet. 

 
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats av 

stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 
 
• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 

kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.  
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• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

 
• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 
• Dagvatten inklusive snö ska tas omhand inom den egna 

fastigheten och inte föras vidare eller orsaka olägenheter för andra. 
 
• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, förbud 

att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot nyttjanderätt av 
byggnaden komma att tas ut av stadsbyggnadsnämnden med stöd 
av 11 kap. PBL. 

 

Ärendet 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av en sandficka 
på fastigheten Alnö-Usland 13:2. 

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-10-19, reviderad 2021-

11-18 
• Bilaga kompletteringar 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 60 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-10-19 
• Bilagor 
 
_ _ _ _ 
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§ 247 Bostadsrätter Drakfastigheter, uppdrag om 
försäljning 
(KS-2021-00939-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra åtta stycken bostadsrätter 
om totalt 546 kvm som är tomställda per 2021-10-01 till högsta 
försäljningspris.  
 
att ge lokalstrateg Anna-Karin Ohlsson i uppdrag att underteckna 
erforderliga köpehandlingar som krävs för att slutföra försäljning av 
åtta stycken bostadsrätter. 
 

Ärendet 
Drakfastigheter har åtta tomställda bostadsrätter (vakanta) per 2021-
10-01. Bostadsbehov inom Sundvalls kommun tillgodoses i huvudsak 
genom inhyrning via Mitthem. Ärendet utgörs av beslut om att ge 
Drakfastigheter i uppdrag att avyttra de åtta stycken bostadsrätter 
som är tomställda per 2021-10-01, totalt 546 kvm. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Kevin Sahlin (SD), Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) instämmer 
i Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlin (KD) med 
fleras protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD), Kevin Sahlin (SD), Stefan Falk (L) och 
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna anser att försäljning 
av bostadsrätterna bör invänta beskedet om Northvolts etablering för att 
säkra bästa möjliga affär. 
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Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 100 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00939-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 248 Hemställan från Medelpads 
räddningstjänstförbund hos ägarkommunerna om 
extra medel med anledning av pandemin 
(KS-2021-00885-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja Medelpads Räddningstjänstförbund en extra ekonomisk 
förstärkning under 2021 med 706 800 kronor under förutsättning att 
Timrå och Ånge kommuner fattar ett likalydande beslut beträffande 
sina andelar, samt 
 
att finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov i Mål och resursplan 2021, 
 

Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund hemställer om en ekonomisk 
förstärkning under 2021 med anledning av coronasituationen. 

Jäv 
Åsa Ulander (S) och Leif Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 102 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-25, reviderad 2021-

11-25 
• Förslag 2021-10-01 till beslut hemställan extra medel pandemin 
• Hemställan 2021-10-01 extra medel med anledning av uteblivna 

intäkter pandemin 
• Medelpads Räddningstjänstförbund Förbundsdirektionens 

protokollsutdrag 2021-10-01 
 
_ _ _ _ 
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§ 249 Översyn av styrdokument för 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 
(KS-2021-00968-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna ”Projektdefinition Reviderade styrdokument” daterad 
2021-05-14 gällande projektet ”Reviderade styrdokument” för 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län,  
 
att utse kommunstyrelsens ordförande som Sundvalls kommuns 
representant i projektets styrgrupp i enlighet med 
kommunalförbundets hemställan 2021-11-02,   
 
att godkänna Sundsvalls kommuns medfinansiering av 
projektkostnaden uppgående till maximalt 34 714 kr i enlighet med 
styrgruppens beslut 2021-05-14,  
 
att Sundsvalls kommuns medfinansiering om maximalt 34 714 kr 
finansieras från kommunstyrelsens budget för kollektivtrafik. 
 
att godkänna att arbetet som tidigare genomförts inom den sk 
översynsgruppen ,överförs till projekt ”Reviderade styrdokument” 
och att översynsgruppen avvecklas i enlighet med styrgruppens 
beslut 2021-05-14. 
 

Ärendet 
Länets samtliga kommuner samt Region Västernorrland är 
medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län (härefter ”kommunalförbundet”). Den 19 mars 
2021 sade Region Västernorrland upp kommunalförbundets 
samarbetsavtal och förbundsordning för omförhandling av villkoren. 
Därefter har ett arbete inletts i projektform i syfte att genomföra en 
översyn och revidering av styrdokument för kommunalförbundet. 
Projektet benämns ”Reviderade styrdokument” och föreliggande 
ärende består av ställningstaganden kopplat till detta projekts 
projektdefinition, val av representant till projektets styrgrupp, 
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projektets finansiering och att överföra ett arbete från en tidigare 
arbetsgrupp till det nya projektet.  

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 101 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00968-3  
• Hemställan om att utse representant i styrgruppen för projektet 

Reviderade styrdokument 
• Minnesanteckningar styrgrupp 2021-05-14  
• Projektdefinition Reviderade styrdokument 2021-05-14  
• Protokoll förbundsdirektionen 2021-04-16 § 44 Revidering av 

förbundsordning och samarbetsavtal 
 
_ _ _ _ 
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§ 250 Revisorernas granskning av budget gällande 
individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden 
(KS-2021-00184-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar på revisorernas granskning av budget gällande individ- 
och arbetsmarknadsnämnden (IAN) och vård- och omsorgsnämnden 
(VON) överlämna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2021-
11-04 (KS-2021-00184). 
 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
granskning av budget för individ- och arbetsmarknadsnämnden 
(IAN) och vård- och omsorgsnämnden (VON). Revisionen önskar att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de 
slutsatser som finns redovisade i rapporten. Detta ärende avser 
kommunstyrelsens synpunkter. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 100 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2011-11-04 
• Revisorerna missivbrev: Granskning av budget - IAN och VON 
• KPMG Granskning av budget – IAN och VON 2021-01-22 
 
_ _ _ _ 
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§ 251 Svar till revisorerna gällande granskning av 
utbetalningsrutiner 
(KS-2021-00634-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse, KS-2021-00643-1, som 
svar till revisorernas ”granskning av utbetalningsrutin”, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en beskrivning för vilka 
överväganden som ska göras när attesträtter och behörigheter samt 
beloppsgränser beslutas. 
 

Ärendet 
Ärendet avser en granskning av Sundsvalls kommuns 
utbetalningsrutin. Granskningen är genomförd under våren 2021 av 
KPMG på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer.  
 
Ärendet är ett svar till revisorerna.  

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 92 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00634-2 
• Kommunstyrelsens svar till revisorerna angående granskning av 

utbetalningsrutin 
• Granskningsrapport utbetalningsrutiner 

 
_ _ _ _ 
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§ 252 Avfallstaxa 2022 
(KS-2021-00798-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Avfallstaxa för 2022 enligt Reko Sundsvall AB:s förslag 
2020-05-28, (tjänsteskrivelse 2021-08-25 REKO-2021-00017), 
 
att till den fasta årskostnaden på 1 450 kronor för en- och 
tvåfamiljshus lägga 12 kronor inklusive moms för att täcka kostnader 
för insamling av returpapper, 
 
att till den fasta årskostnaden på 1 125 kronor för fritidshus lägga 12 
kronor inklusive moms för att täcka kostnaden för insamling av 
returpapper, 
 
att till den fasta årskostnaden per lägenhet i flerfamiljshus lägga 12 
kronor inklusive moms för att täcka kostnaden för insamling av 
returpapper, samt 
 
att kommunstyrelsen får en återrapport om uppdraget Reko 
Sundsvall AB fått av Stadsbacken AB att ytterligare effektivisera sin 
verksamhet och begränsa sin kostnadsmassa och därmed behovet av 
framtida avgiftshöjningar.  
 

Ärendet 
Reko Sundsvall AB har utarbetat ett förslag till taxa för avfall för 
2022. Kommunfullmäktige i Sundsvall ska årligen fastställa 
avfallstaxan. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall service- och förvaltningsutskottets 
förslag med följande tilläggsatt-sats: 
 

Att kommunstyrelsen får en återrapport om uppdraget Reko 
Sundsvall AB fått av Stadsbacken AB att ytterligare effektivisera 
sin verksamhet och begränsa sin kostnadsmassa och därmed 
behovet av framtida avgiftshöjningar  
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Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Kevin Sahlin (SD) meddelar att det återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 93 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00798-2 
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2021-09-03 §80 Avfallstaxa 

2021 
• PM-Beslut Stadsbacken AB - Avfallstaxa 2022 
• Reko Sundsvall AB, Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
• Protokollsutdrag Reko Sundsvall AB 2021-05-28 
• Bilaga - Avfallstaxa 2021 

 
_ _ _ _ 
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§ 253 Reviderad konstruktion av avfallstaxan från 
och med 2023 
(KS-2021-00966-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till volymbaserad avfallstaxa med 
behovstömning enligt förslag från Reko Sundsvall AB, att gälla från 
1 januari 2023. 
 

Ärendet 
Reko Sundsvall AB har överlämnat förslag till reviderad konstruktion 
av avfallstaxan att gälla från och med 2023. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till service- och 
förvaltningsutskottets förslag. Vidare önskar hon få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlin (KD) och 
Stefan Falks (L) protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Kristdemokraterna och liberalerna anser att det är positivt att 
avfallstaxan i större utsträckning blir konstruerad på ett sådant sätt 
att den som sorterar sitt avfall på det sätt som främjar en god miljö 
också minskar sina kostnader. På samma sätt som att den som inte 
sorterar sitt avfall kommer få betala en högre avgift. Vi 
kristdemokrater och liberaler jobbar för att det ska vara lätt att göra 
rätt, det blir bra för enskilda personer samtidigt som det gynnar 
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miljön i stort. Vi ser därför gärna en utveckling där hushållsnära 
sortering och insamling blir möjlig i högre utsträckning även i 
Sundsvall med exempelvis fyrfackskärl eller fler. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 94 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00966-2 
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2021-10-22  §98 
• PM-Beslut Stadsbacken AB - Reviderad konstruktion av 

avfallstaxan 
• Tjänsteskrivelse Reko Sundsvall AB,  2021-10-04 med bilagor 
• Bilaga 1 Förslag taxa behovstömning 
• Bilaga 2 Avfallstaxa 2021 
• Bilaga 3 Protokollsutdrag Reko Sundsvall AB, 2021-09-24 §32 
 
_ _ _ _ 
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§ 254 Taxa inom miljöbalkens område för 2021 - 
återremitterat ärende 
(KS-2020-00873-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta det återremitterade ärendet Taxa inom miljöbalkens 
område för 2021(KS-2020-00873). 
 

Ärendet 
Ärendet gäller miljönämndens förslag till taxa inom miljöbalkens 
område för 2021. Vid behandlingen i kommunfullmäktige 2021-01-25 
§ 17 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 103 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 
• Protokoll kommunfullmäktige 2021-01-25 §17 
 
_ _ _ _ 
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§ 255 Taxa inom miljöbalkens område för 2022 
(KS-2021-00935-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 
(daterade 2020-08-01) inklusive taxebilagorna 1, 2 och 3 att gälla från 1 
januari 2022, 
 
att fastställa timavgiften inom miljöbalkens område för år 2022 till 
1 164 kronor inklusive uppräkning av prisindex för kommunal 
verksamhet till och med 2020 (PKV), samt 
 

Ärendet 
Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa inom miljöbalkens 
område för 2021. Vid behandlingen i kommunfullmäktige 2021-01-25 
§ 17 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet. I detta 
ärende är förslaget att den återremitterade taxan ska gälla från 2022. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 104 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 
• Miljönämndens protokoll 2020-09-16 § 41 
• Miljökontorets skrivelse 2020-07-29 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 256 Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2021 - återremitterat ärende 
(KS-2020-00877-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta det återremitterade ärendet Taxa för offentlig livsmedels- 
och foderkontroll för 2021 (KS-2020-00877) .  
 

Ärendet 
Ärendet gäller taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för 2021. 
Vid behandlingen i kommunfullmäktige 2021-01-25 § 17 beslutade 
kommunfullmäktige att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 105 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 
• Protokoll kommunfullmäktige 2021-01-25 §21 
 
_ _ _ _ 
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§ 257 Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2022 
(KS-2021-00934-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll, daterad  
2020-08-01, att gälla från 1 januari 2022, samt  
 
att fastställa timavgiften för offentlig kontroll till 1 371 kronor 
inklusive uppräkning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 

Ärendet 
Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa för offentlig 
livsmedels- och foderkontroll för 2021. Vid behandlingen i 
kommunfullmäktige 2021-01-25 § 17 beslutade kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet. I detta ärende är förslaget att den återremitterade 
taxan ska gälla från 2022. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 106 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 
• Miljönämndens protokoll 2020-09-16 § 45 
• Miljökontorets skrivelse 2020-07-29 
• Livsmedelstaxa för 2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 258 Motion (L) om att upphöra med kommunala 
fyrverkerier 
(KS-2019-00809-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Liberalerna (L) föreslår i en motion att Sundsvalls kommun ska 
ersätta sitt nyårsfyrverkeri med ett miljö- och klimatneutralt 
alternativ. Motionärerna föreslår att kommunen istället för 
fyrverkerier satsar på en ljus-/lasershow. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är att avslå motionen. 
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. Vidare önskar hon 
få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

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

Deltagande i beslut 
Kevin Sahlin (SD) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Kristdemokraterna anser likt liberalerna att kommunen ska upphöra 
med kommunala fyrverkerier. Traditionella fyrverkerier uppskattas 
av många men har negativ påverkan på både miljö och djurliv. Vi ser 
det som positivt att kommunen arrangerar gemenskapsfrämjande 
aktiviteter så som nationaldagsfirande och lyslördag men vi tycker 
att kommunens engagemang för nyårsafton skulle behöva ett nytt 
fokus. Om ekonomiskt utrymme finns så bör kommunen på nyårsafton 
i samverkan med andra aktörer arrangera en mötesplats för barn och 
unga där de kan fira och umgås i drogfri miljö istället för 
fyrverkerier eller ljusshower.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00809-4 
• Protokollsutdrag Näringslivsbolaget 2019-11-15 § 203 
• Näringslivsbolagets tjänsteskrivelse 2019-11-15 
• Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier 

 
_ _ _ _ 
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§ 259 Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna 
nyanlända 
(KS-2021-00169-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
I en motion från Sverigedemokraterna föreslår motionärerna att 
Sundsvalls kommun ska införa ”integrationsplikt” för nyanlända 
individer liknande den som införts i Vellinge kommun. Ärendet är ett 
förslag på beslut på motionen.  

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) 
yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag. Vidare önskar 
de få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag som är att avslå motionen och dels 
bifall till motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Viktoria Jansson (M), Liza-Maria 
Norlin (KD) och Stefan Falks (L) protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
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Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna menar att för att 
nå en lyckad integration behövs ett individuellt likväl ett kommunalt 
ansvar. Integration är viktigt och önskvärt både för individen och 
samhället. Som politiker har vi ett tungt ansvar att ta beslut som 
gynnar integrationen i vår kommun. Alla människor i vårt samhälle 
skall ha rätt till sin kultur och tro - givetvis underordnad svensk lag 
och rätt. I detta ställer vi oss frågande till vad Sverigedemokraterna 
avser med att individen ”så småningom ska assimileras in i det 
svenska samhället”. Vi menar att ett utökat individuellt ansvar 
behöver kombineras med en individbaserad integrationsplan, så att 
förutsättningarna för den enskilde förbättras till att nå de ställda 
kraven. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 62 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00169-2 
• Protokollsutdrag från Individ- och arbetsmarknadsnämnden 

sammanträde den 2021-06-23§ 102 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-04-14 
• Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna nyanlända 
 
_ _ _ _ 
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§ 260 Motion (KD) angående att motverka 
hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden 
(KS-2021-00303-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad, samt 
 
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i det 
fortsatta arbetet med att genomföra handlingsplanen mot hemlöshet 
kontinuerligt föra dialog med civilsamhället.  
 

Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion med 15 förslag på 
åtgärder för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden samt erbjuda ett bra stöd för människor som 
befinner sig i hemlöshet. Åtgärderna bygger på 19 kriterier från 
Socialstyrelsens rapport år 2020. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag med följande tilläggsattsats: 
 

Att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i det 
fortsatta arbetet med att genomföra handlingsplanen mot 
hemlöshet kontinuerligt föra dialog med civilsamhället.  

 
Liza- Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Kevin Sahlin (SD) 
instämmer i Niklas Säwéns (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-27 
• Protokoll individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-08-25 § 127 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-08-17 
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• Protokoll vård- och omsorgsnämnden 20221-06-15 § 63 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-06-03 
• Drakfastigheters remissvar 2021-05-25 
• Mitthems remissvar 2021-05-24 
• SKIFU:s remissvar 2021-04-29 
• Motion (KD) angående att motverka hemlöshet och utestängning 

från bostadsmarknaden 
 

_ _ _ _ 
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§ 261 Motion (M) om att identifiera verksamheter 
och tjänster som kan drivas i extern regi 
(KS-2021-00278-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 

Ärendet 
I en motion från Moderaterna föreslår motionärerna att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens samtliga 
förvaltningar att göra en kartläggning över vilka verksamheter och 
tjänster som kan drivas i extern regi. Ärendet är ett förslag till beslut 
på motionen.  

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar på att motionen ska anses besvarad. Vidare 
önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att 
motionen anses besvarad och dels bifall till motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
motionen ska anses besvarad. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Hans Forsbergs (C) 
protokollsanteckning får lämnas. 

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

Deltagande i beslut 
Kevin Sahlin (S) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Protokollsanteckning 
Hans Forsberg (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
I arbetet med att ta fram möjliga åtgärder att sänka kostnaderna i 
kommunen med 300 miljoner kronor genomfördes en kartläggning av 
vilka verksamhetsområden (exklusive vård och omsorg) som kan 
konkurrensutsättas med acceptabel kvalitet till lägre kostnader. Det 
arbetet slutredovisades i mars 2020.  

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 103 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00278-4 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-06-16 §107 
• Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret 
• Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2021-06-16 §17 
• Tjänsteskrivelse lantmäterikontoret  
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 §122 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-06-

23§108 
• Tjänsteskrivelse individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
• Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-06-15 §61 
• Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltningen 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2021-06-09 § 34 
• Tjänsteskrivelse miljökontoret 
• Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-05-26 §62 
• Motion (M) om att identifiera verksamheter och tjänster som kan 

drivas i extern regi 
 
_ _ _ _ 
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§ 262 Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! 
(KS-2019-00492-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 

Ärendet 
En motion har väckts av (L) om att fortsätta klimatanpassa Sundsvall 
i vilket man föreslår kommunfullmäktige besluta ”att Sundsvalls 
kommun skall genomföra en strategisk solenergisatsning på 
kommunala byggnader”, ”att satsningen skall föregås av en utredning 
som visar vilka byggnader som är mest lämpliga för installation av 
solceller” samt ”att målsättningen skall vara att investera upp till 20 
mkr per år under en femårsperiod, totalt 100 mkr”. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 104 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00492 
• Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! 

 
_ _ _ _ 
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§ 263 Åtgärder utifrån uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 
(KS-2021-00923-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa hur kommunstyrelsen avser att arbeta för att genomföra 
åtgärderna som beskrivs i den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 enligt kommunstyrelsekontorets 
tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18 (KS-2021-00923). 
 

Ärendet 
Personalutskottet har beslutat att nämnder med försämrat resultat i 
den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021, 
ska redovisa vilka åtgärder nämnden avser att vidta till 
personalutskottet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00923-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 264  Val till kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 
(KS-2021-00082-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Catrin Eliassons (L) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott från och med 1 
januari 2022, 
 
att utse Stefan Falk (L) till ny ledamot i kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott, efter Catrin Eliasson (L) från och med 1 januari 
2022 fram till det sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång. 
 

Ärendet 
Liberalernas ledamot i plan- och utvecklingsutskottet har avsagt sig 
sitt uppdrag. Nämnden behöver därför utse en ny ledamot till 
utskottet. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar på att han själv ska utses till ny ledamot i 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott, efter Catrin Eliasson 
(L) från och med 1 januari 2022. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Stefan Falks (L) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00082-4 
 
_ _ _ _ 
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§ 265 Val till kommunstyrelsens finans- och 
näringslivsutskott 
(KS-2021-00082-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Stefan Falks (L) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott, från och med 1 
januari 2022, 
 
att utse nuvarande ersättare Ina Lindström Skandevall (L) till 
ledamot i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott, efter 
Stefan Falk (L) från och med 1 januari 2022 fram till det 
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång. 
 
att utse Stefan Falk (L) till ersättare i kommunstyrelsens finans- och 
näringslivsutskott, efter Ina Lindström Skandevall (L) från och med 1 
januari 2022 fram till det sammanträde då val av utskott förrättas 
nästa gång. 
 

Ärendet 
Liberalernas ledamot i finans- och näringslivsutskottet har avsagt sig 
sitt uppdrag. Nämnden behöver därför utse en ny ledamot till 
utskottet. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar på att utse Ina Lindström Skandevall (L) till 
ledamot i kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott, efter 
honom själv från och med 1 januari 2022.  
 
Vidare yrkar Stefan Falk (L) på att han själv ska utses till ersättare i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott, efter Ina Lindström 
Skandevall (L) från och med 1 januari 2022. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Stefan Falks (L) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00082-5 
 
_ _ _ _ 
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§ 266 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 personalutskottet 16 november 2021: 
 § 35 Rapport medarbetarenkät 2021 
 § 37 Medarbetarenkätens utformning 2022-2024 
 § 39 Uppföljning av bisysslor 
 § 40 Uppföljning förmåner 

 
• Protokoll service- och förvaltningsutskottet 23 november 

2021: 
 § 95 Knutsgården/Knutshemmet, energiåtgärder 

medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 96 Stöde skola, energiåtgärder, solceller- medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 97 Havren 2, ombyggnation av fd skollokaler till 
förskola - omfördelning av sökta medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
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 § 98 Matfors simhall – medel för att genomföra 
förstudie och b-kalkyl 

 § 99 Robäckens förskola, ombyggnation av 
ventilationsanläggningen - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 23 november 2021: 

 § 93 Ekonomisk månadsrapport oktober 2021 
 § 96 Arbetssätt för framtagande av Mål och resursplan 

– inriktningsbeslut 
 
Yttranden 

• KS-2021-00694 Beslut om remissyttrande angående 
Boverkets rapport 

• KS-2021-00963 yttrande tidig dialog- DP Guldsmeden 
 
 
Tilldelningsbeslut 

• KS-2019-00781 Beslut om återtagande av  Tilldelning 
Tekniska konsulter (UH-2018-688) 

• KS-2019-00781 Tilldelningsbeslut Tekniska konsulter (UH-
2018-688) 

• KS-2021-00710 Tilldelningsbeslut Dataarbetsplats som tjänst 
(UH-2021-78) 

• KS-2021-00765 Tilldelningsbeslut Hotell (UH-2021-122) 
• KS-2021-00766 Tilldelningsbeslut Konferens (UH-2021-123) 
• KS-2021-00803 Tilldelningsbeslut Ramavtal brounderhåll 

(UH-2020-110) 
• KS-2021-00824 Tilldelningsbeslut Upphandlingskonsulter 

(UH-2021-3) 
• KS-2021-00847 Tilldelningsbeslut Serverhårdvara (UH-

2021-259) 
• KS-2021-00855 Tilldelningsbeslut Finansiering av IT-

relaterad hårdvara (UH-2021-531) 
• KS-2021-00914 Tilldelningsbeslut 

Entreprenadbesiktningstjänster (UH-2020-154) 
 
Övriga delegationsbeslut 

• KS-2021-00259 Beslut om kostnader inom ramen för 
Sundsvalls väg framåt 
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• KS-2021-00683 Tecknande av krislägesavtal med 
Kommunal, Vårdförbundet, SRR, Vision, Ledarna, 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och fackförbund inom 
AkademikerAlliansen som har medlemmar vid kommunen 

• KS-2020-01227 Tecknande av LOK BEA 20 med SSR och 
Vision 

• KS-2020-01227 Tecknande av LOK BEA 20 med Kommunal 
 
Personalärenden 

• KS-2021-00012-17 Anmälan av delegationsbeslut 
personalärenden 
(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på 
kommunstyrelsekontoret.) 

 
Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut  Beslut fattat av Punkt i 
delegations-
ordning 

1 2021-11-17 Minskad arbetstid för 
äldre anställda 
Förlängning av tidigare 
ansökan 

HR-direktör Punkt 18.1 

 
_ _ _ _ 
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§ 267 För kännedom 
(KS-2021-00080) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

 MittSverige Vatten & Avfall AB 2021-10-28 
 Sundsvall Vatten AB 2021-10-28 
 REKO Sundsvall AB 2021-10-29 
 Svenska Kommun Försäkrings AB 2021-10-22 inkl 

bilagor 
 

• Övrigt: 
 Sammanträdesdagar för barn och utbildningsnämnden 

2022Protokoll Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 2021-10-
21 

 
• Kommunrevisionen: 

 Granskning av projektstyrning 
 Granskning av Sundsvalls Logistikpark AB 
 Granskning av ägardirektiv 

 
_ _ _ _ 
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