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Protokollet omfattar §§ 1-20 
 
 
Justeras 2022-01-19 
 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Viktoria Jansson 
Justerare 

 
 
 
 
Pär Hammarberg 
Sekreterare 

 

 
 
 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare av dagens protokoll väljs Viktoria Jansson, med Stefan 
Falk som ersättare. 
_ _ _ _  
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§ 1 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2022-00005) 
 

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, nationellt och lokalt  
 

• Konsekvenser och åtgärder för Sundsvalls kommun med 
anledning av covid-19 

 
_ _ _ _ 
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§ 2 Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern - uppdatering 
(KS-2021-00507-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslag till Styrmodell för Sundsvalls kommunkoncern, 
Riktlinje, KS-2021-00507, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att fortsatt ansvara för styrmodellen, 
samt återkomma till kommunfullmäktige vid behov av större 
revideringar.  
 

Ärendet 
Implementeringen av fastställd styrmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern är nu slutförd. Arbetet har gett vid handen att vissa 
delar av modellen behöver uppdateras, utifrån analyser och 
utveckling som skett. Därför finns nu förslag på en uppdaterad 
version. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på finans- och 
näringslivsutskottets förslag, samt önskar lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins 
(KD) avslagsyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
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Kristdemokraterna yrkar avslag på ärendet gällande styrmodell för 
Sundsvalls kommun då vi redan i samband med beslutet 2017 hade 
flera synpunkter och även då yrkade avslag. Vi ser positivt på att 
man nu infört olika principer men saknar en tydlig koppling mellan 
dessa och styrmodellen i övrigt. Precis som tidigare anser vi 
pyramiden inte vara tillräcklig för att täcka in de behov vi ser för att 
förbättra styrning och ledning och vi anser dessutom att pyramiden 
är en otidsenlig symbol inom management. Värderingar och kultur 
som viktiga möjliggörare för en hållbar kommunorganisation saknas 
fortfarande som ett perspektiv i styrmodellen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag FINU 2021-12-21 § 109 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00507-1 
• Styrmodell_uppdatering_förslag 
• Sammanställning av uppdateringar 
_ _ _ _ 
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§ 3 Utredning om Sundsvalls Kommuns 
Industrisfastighetsutveckling ABs 
fastighetsinnehav samt nytt ägardirektiv 
(KS-2021-00969-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att SKIFU får uppdraget att avyttra innehav av fastigheter med externa 
hyresgäster, 
 
att i första hand ska befintlig hyresgäst erbjudas en möjlighet att 
förvärva den fastighet där den är hyresgäst till marknadsmässiga villkor 
efter en oberoende värdering av fastigheten, tidsfristen för erbjudandet 
ska begränsas till att gälla i maximalt nio månader från datumet för 
Sundsvalls kommunfullmäktiges beslut, 
 
att i andra hand ska den eller de fastigheter som inte förvärvas i enligt 
med villkoren i att-sats 2 ovan avyttras genom ett villkorslöst 
anbudsförfarande, 
 
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utforma ett nytt 
ägardirektiv baserat på ovan beslutade alternativ och för att förtydliga på 
vilket sätt SKIFU ska bidra i för att nå målet 5000 nya jobb till 2030, 
 
att utifrån ovan anpassa Stadsbacken AB:s krav på vinst, samt 
  
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en överföring av Norra kajen AB till SKIFU. En överföring skall ske 
tidigast i samband med bolagsstämman 2023. 
 

Ärendet 
Bodil Hansson (S), ordförande i kommunstyrelsen, har genom ett 
ordförandeförslag föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB:s fastighetsinnehav ska 
utredas, och att utredningen prövar vilka fastigheter som är 
strategiskt viktiga för kommunkoncernen att äga och vilka fastigheter 
som skulle kunna säljas till annan aktör, (KS-2021-00142). Syftet är 
att frigöra kapital för att minska kommunkoncernens totala låneskuld 
samt att ta fram förslag på ett nytt ägardirektiv. 
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Överläggning 
Börje Mattsson (SD) yrkar i enlighet med alternativ nummer 1 i 
tjänsteskrivelsen, att fastighetsbeståndet behålls i sin nuvarande form. 
Vi anser de byggnader som är uppradade i förslag till beslut att 
avyttra är strategiskt viktiga för kommunen, därav anledningen att 
yrka på alternativ 1. I enlighet med det så anser vi inte heller att 
ägardirektivet behöver ändras, eftersom de är av strategisk vikt. 
Vidare önskar han lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Börje Mattssons 
(SD) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Börje Mattssons (SD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

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

Reservation 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Börje Mattsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Sverigedemokraterna anser att de byggnader som nämns i förslag till 
beslut att avyttras i samband med alternativ nummer tre, är 
strategiskt viktiga för Sundsvalls kommun. På grund av denna 
anledning, men även flertalet andra faktorer, så yrkar 
Sverigedemokraterna i enlighet med första alternativet i 
tjänsteskrivelsen. Vi anser att fastighetsbeståndet bör behållas i sin 
nuvarande form och bör förvaltas långsiktigt för att tackla de stora 
lån som kommunkoncernen har. Att försöka tjäna snabba pengar på 
avyttringar är ingen lämplig företeelse i detta ärende, speciellt med 
tanke på att dessa fastigheter skapar ett mervärde för kommunens 
invånare. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag FINU 2021-12-21 § 110 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00969-1 
_ _ _ _ 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-01-17 10 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 4 Finansiering av lokaler samt investering i 
samband med utlokalisering av verksamhet 
(KS-2021-00980-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna begäran på 5,5 miljoner kronor för investering gällande 
före detta AMU-centers lokaler i Ljustadalen,  
 
att tillföra kommunstyrelsen investeringsmedel med 5,5 miljoner 
kronor,  
 
att investeringen finansieras genom att uppta nya lån med 
motsvarande belopp, samt 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran av en årlig 
förstärkt ram om 1,4 miljoner kronor från år 2022 och framåt. 
 

Ärendet 
Ärendet avser en begäran från individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
IAN om medel för att finansiera tillkommande lokalkostnader vid 
utlokalisering av verksamhet till fyra bostadsområden genom en årlig 
förstärkt ram med 1,4 miljoner kronor samt investeringsmedel med 
5,5 miljoner kronor för ombyggnad av före detta AMU-centers 
lokaler i Ljustadalen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag till attsats 1 och 2, samt bifall till 
följande tilläggsattsats: 

Att individ- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att 
återkomma med ett nytt förslag till lokalisering utifrån lokala 
behov och att i detta arbete involvera barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
Vidare önskar han lämna en protokollsanteckning. 
 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Börje Mattsson (SD) önskar lämna en protokollsanteckning. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Stefan Falks (L) 
med fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falks (L) med fleras, samt 
Börje Mattssons (SD) protokollsanteckningar får lämnas. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (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: 
I likhet med skrivningarna i tjänstemannaunderlaget inför beslut så 
ser vi att det är stor risk att dessa lokaler inte på ett tillfredsställande 
sätt löser de behov som uppstår vid den aktuella utlokaliseringen. Att 
i det läget lägga så stora belopp på investeringar vore inte 
ansvarsfullt. Därför yrkar vi avslag till ärendet och vill att nämnden 
genomför en förnyad analys av alternativa lokaler och att i detta 
involvera barn och utbildningsnämnden.  
 
Börje Mattsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Sverigedemokraterna släpper igenom ärendet, men vi skulle gärna 
framgent vilja se att kommunen även tar fram kostnadskalkyler 
avseende drift i samband med investeringar. Ärendet skulle trots allt 
kunna återremitteras med anledning av att det inte är handlagt till 
fullo då hyresreduceringen inte är beräknad, men vi ser större vikt av 
att sjösätta ärendet än att det förhalas. Att decentralisera 
verksamheten, och på så sätt möjliggöra för kommunens invånare att 
få ta del av verksamheten på flera platser, är positivt och bidrar till 
att hela Sundsvalls kommun kan leva. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag FINU 2021-12-21 § 112 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00980-2 
• Protokollsutdrag IAN 2021-10-27, § 162 
• Finansiering av utlokalisering samt investeringar 
_ _ _ _ 
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§ 5 Intern kontrollrapport 2021 för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
(KS-2021-00880-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2021 års internkontroll för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern kontroll 
för 2021, 
 
att överlämna rapporten till kommunens revisorer, samt 
 
att finans- och näringslivsutskottet vid sitt nästa sammanträde får en 
muntlig redovisning från kommunstyrelsekontoret avseende 
avvikelser i verkställighet av beslut. 
 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda interna kontrollreglemente 
redovisar kommunstyrelsekontoret en uppföljning av den interna 
kontrollen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021, med 
återrapportering av följande kontrollpunkter enligt beslutad intern 
kontrollplan 2021 för uppsiktsplikt; 
 
1. Informationssäkerhet 
2. Krisplanering 
3. Bisyssla 
4. Ramavtal 
5. Ramavtal fastighetsärenden 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag FINU 2021-12-21 § 113 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00880-1 
• Intern kontrollplan 2021 kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
• Förvaltningschefens rapport 
• Förvaltningschefens självdeklaration 
• Rapport kontrollansvarig KSK IKP Uppsikt Kontrollpunkt 1 

2021 Informationssäkerhet 
• Rapport kontrollansvarig KSK IKP Uppsikt Kontrollpunkt 2 

2021 Krisplanering 
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• Rapport kontrollansvarig KSK IKP Uppsikt Kontrollpunkt 3 
2021 Bisyssla 

• Bilaga till kontrollrapport 4c PM inkernkontroll bisyssla 
• Verksamhetsspecifik krisledningsplan Mall KS-2021-00600 
• Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd beredskap i 

Sundsvalls kommun KS-2019-00961 
• Ledningens genomgång 2021 LIS förvaltningar KSK IKPU punkt 

1 
• Rutin för intern kontroll och uppföljning av inköp på 

Drakfastigheter KSK IKP U 
_ _ _ _ 
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§ 6 Intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
(KS-2021-01030-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, (KS-2021-01030), med tillägget att ”Arbetsmiljö - 
Systematiskt arbetsmiljöarbete” ska vara en fjärde kontrollpunkt för 
uppsiktsplikt för verksamhetsår 2022. 
 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda reglemente för intern 
kontroll ska varje nämnd och styrelse årligen anta en särskild plan för 
den interna kontrollen och dess uppföljning. Inför 2022 har 
kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp tagit fram förslag på intern 
kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetet föregås 
av riskanalys som har gjorts av kommunstyrelsekontorets 
ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag FINU 2021-12-21 § 114 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01030-1 
• Förslag till intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt 
• Bruttolista inför intern kontroll 2022 
_ _ _ _ 
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§ 7 Medelpads Räddningstjänstförbund taxor 
och avgifter 2022 
(KS-2021-00990-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbundets (MRF) 
föreslagna taxor för 2022, KS-2021-00990, avseende avgifter för 
förebyggande verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet, 
samt 
 
att taxorna ska gälla från dagen då kommunfullmäktige i samtliga 
kommuner beslutat om taxorna. 
 

Ärendet 
Direktionen i Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) föreslår 
respektive medlemskommun att besluta om taxor och avgifter för 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag FINU 2021-12-21 § 115 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00990-2 
• Missiv 2021-11-05 förslag till beslut om taxor och avgifter för 

MRF 2022 
• Protokollsutdrag Förslag 2021-11-05 till beslut om taxor och 

avgifter för MRF 2022 
• Taxa MRF 2022 
• Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningens 

verksamhetsområde 2022 
_ _ _ _ 
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§ 8 Tillkommande behov av driftmedel för 
skötsel av parker till följd av investeringar inom 
aktivitets - och parklyftet 
(KS-2021-01046-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå stadsbyggnadsnämnden begäran om utökade driftmedel 
2022, samt 
 
att hänskjuta frågan om utökad budgetram för 
stadsbyggnadsnämnden för skötsel av parker till det politiska arbetet 
med Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige ska tillskjuta 
driftmedel inför 2022, för utökad skötsel av parker med 320 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag FINU 2021-12-21 § 116 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01046-2 
• Protokollsutdrag SBN 2021-11-17 § 186 
• Tjänsteskrivelse Tillkommande behov av driftmedel för skötsel 

av parker till följd av investeringar inom aktivitets- och parklyftet 
_ _ _ _ 
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§ 9 Höjning av avgifter inom Tolkförmedling 
utöver årlig indexjustering 
(KS-2021-01055-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besluta om taxa för tolktjänster i Sundsvalls kommun enligt individ- 
och arbetsmarknadsnämndens förslag 2021-11-17 § 187 (IAN-2021-
00236), samt 
 
att taxan ska gälla från 1 februari 2022. 
 

Ärendet  
Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslår en höjning av priset på 
tolkförmedlingstjänster utöver årlig indexhöjning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag FINU 2021-12-21 § 117 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01055-4 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01055-2 
• Protokollsutdrag IAN 2021-11-17 § 187 
• Prislista 
_ _ _ _ 
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§ 10 Remissvar Naturvårdsverkets rapport 
Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 
om bioavfall Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen 
(M2021/01629) 
(KS-2021-00888-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2021-
00888-2 som Sundsvalls kommuns remissvar. 
 

Ärendet 
Ärendet behandlar ett förslag till remissvar från Sundsvalls kommun 
avseende Naturvårdsverkets rapport ”Uppdrag att föreslå 
genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen 
(M2021/01629)”. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag SEFU 2021-12-21 § 108 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00888-2 
• Bilaga 1 Sundsvalls kommuns remissvar 
_ _ _ _ 
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§ 11 Intern kontrollrapport 2021 för 
kommunstyrelsens verksamhet 
(KS-2021-00879-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av 2021 års internkontroll för 
kommunstyrelsens verksamheter, 
 
att kommunstyrelsekontoret senast i samband med delårsrapport 
januari-april 2022,  återkommer till kommunstyrelsen med en rapport 
över genomförda åtgärder inom måltidsverksamheten med anledning 
av avvikelser i externa tillsynsmyndigheters kontroller 2021,  
 
att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för intern 
kontroll för 2021, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunens revisorer.  
 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda interna 
kontrollreglemente redovisar kommunstyrelsekontoret en uppföljning 
av den interna kontrollen för kommunstyrelsens verksamheter 2021, 
med återrapportering av följande kontrollpunkter enligt beslutad 
intern kontrollplan 2021 för verksamheter: 
1. Informationssäkerhet 
2. Arbetsmiljö måltidsverksamheten 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag SEFU 2021-12-21 § 110 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00879-1 
• Bilaga 1. Intern kontrollplan 2021 kommunstyrelsens verksamhet 
• Bilaga 2. Förvaltningschefens rapport 
• Bilaga 4a. Rapport verksamhetschef KS avdelningar ksk vht 
• Bilaga 4b. Rapport verksamhetschef Drakfastigheter 
• Bilaga 5a. Verksamhetschef Självdeklaration KS avdelningar 
• Bilaga 5b. Verksamhetschef Självdeklaration Drakfastigheter 
• Bilaga 5c. Verksamhetschef Självdeklaration Servicecenter 
• Bilaga 6a. Rapport kontrollansvarig KSK IKP vht kontrollpunkt 1 

2021 
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• Bilaga 6b. Rapport kontrollansvarig KSK IKP vht kontrollpunkt 
2 2021 

• Bilaga 7a. Avvikelser externa myndigheter Servicecenter 2021 
• Bilaga 7b. Avvikelser externa myndigheter Drakfastigheter 2021 
• Bilaga 6a2. Ledningengs genomgång 2021 LIS förvaltningar 

KSK IKPU punkt 1 
• Bilaga 4c. Rapport verksamhetschef Servicecenter ksk vht 
• Bilaga 7c. Avvikelser externa myndigheter KS avdelningar 
_ _ _ _ 
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§ 12 Intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsens verksamhet 
(KS-2021-01029-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens 
verksamhet (KS-2021-01029), med tillägg av en ytterligare 
kontrollpunkt: Ramavtal. 
 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda reglemente för intern 
kontroll ska varje nämnd och styrelse årligen anta en särskild plan för 
den interna kontrollen och dess uppföljning. Inför 2022 har 
kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp tagit fram förslag på intern 
kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens verksamhet. Arbetet föregås 
av riskanalys som har gjorts av kommunstyrelsekontorets 
ledningsgrupp. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till service- och 
förvaltningsutskottets förslag, med tillägg av en ytterligare 
kontrollpunkt: Ramavtal. 
 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Hans Forsberg (C) instämmer 
i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut,  
Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag. Detta blir även 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag SEFU 2021-12-21 § 111 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01029-1 
• Förslag till intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens 

verksamhet 
• Bruttolista inför intern kontroll 2022 
_ _ _ _ 
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§ 13 Rapport av kommunens rutiner kring 
gränsdragning i fastighetsrelaterade frågor 
(KS-2021-00637-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar på revisorernas rapport av kommunens rutiner kring 
gränsdragning i fastighetsrelaterade frågor överlämna 
kommunstyrelsekontorets PM 2021-12-01 (KS-2021-00637). 
 

Ärendet 
Ärendet avser svar på revisionsrapport angående kommunens rutiner 
kring gränsdragning i fastighetsrelaterade frågor. 
 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om 
kommunens styrning och uppföljning kring lokaler och fastigheter är 
ändamålsenlig utifrån ett gränsdragningsperspektiv och främjar god 
ekonomisk hushållning. Detta ärende är kommunstyrelsens svar på 
revisorernas rapport. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag SEFU 2021-12-21 § 112 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00637-2 
• Svar på revisionsrapport avseende kommunens rutiner kring 

gränsdragning i fastighetsrelaterade frågor 
• Rapport Granskning av gränsdragningar kring 

fastighetsrelaterade frågor 
_ _ _ _ 
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§ 14 Regional infrastrukturplan 2022-2033 
(21RS328) 
(KS-2021-00856-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande (KS-2021-
00856-3) som Sundsvalls kommuns yttrande gällande ”Regional 
infrastrukturplan för Västernorrland 2022-2033” med följande tillägg 
under rubriken ”Alnöbron”: 
 

Vi vill också att planen lyfter behovet av att starta planeringen av 
en ny Alnöbro i enlighet med tidigare inspel från Sundsvalls 
kommun. Vi ser behov av att frågan om en ny broförbindelse till 
Alnö samordnas mellan den nationella och regionala nivån inom 
infrastrukturområdet.  

 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till remissyttrande avseende förslag till 
”Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022-2033”. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag PLU 2021-12-14 § 66 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00856-3 
• Bilaga 1 Sundsvalls kommuns yttrande - Regional 

infrastrukturplan 2022-2023 
• Sammanställning - inspel av brister till den regionala 

transportplanen 2014-2021 
_ _ _ _ 
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§ 15 Antagande av detaljplan för flytande 
bostäder, del av Stenstaden 1:4 och Östermalm 
1:6 
(KS-2021-00959-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplanen för flytande bostäder, del av Stenstaden 1:4 och 
Östermalm 1:6 enligt 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 
 

Ärendet 
Ett detaljplaneförslag har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret som 
ger rätt till ca 25 nya flytande byggnader i ett område på vattnet 
utanför Rosenborgskajen. Detaljplaneförslaget innefattar också 
möjlighet att anlägga en ponton ut till området, småbåtshamn och en 
park längs med stranden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag PLU 2021-12-14 § 67 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00959-2 
• Planhandling 
• Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Rosenborgskajen och 

flytande bostäder 
• Miljökonsekvensbeskrivning - Bilaga 1 Bullerutredning  
• Miljökonsekvensbeskrivning - Bilaga 2 Kulturmiljöutredning  
• Miljökonsekvensbeskrivning - Bilaga 3 Riskbedömning farligt 

gods 
• Miljökonsekvensbeskrivning - Bilaga 4 Luftkvalitet 
• Marinarkeologisk utredning på botten utanför södra kajen  
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2021-10-20 § 166 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse  
_ _ _ _ 
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§ 16 Utreda förutsättningar för gemensam 
inbyggd företagshälsa 
(KS-2021-01047-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda förutsättningar 
för att ha en gemensam inbyggd företagshälsa med Region 
Västernorrland. 
 
att i uppdraget även inkludera att utredning av förutsättningarna för 
att i förlängningen, om så önskas, kunna vidga den gemensamma 
inbyggda företagshälsan till att även inkludera andra intresserade 
kommuner i länet.  
 
att uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast i juni 2022. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen ger 
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
gemensam företagshälsovård med Region Västernorrland.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till personalutskottets förslag, 
samt till en tilläggsattsats enligt följande: 

 
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningar för att företagshälsan helt eller delvis drivs i 
alternativ regi. 
 

Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) yrkande. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
personalutskottets förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) med 
fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt personalutskottets förslag. 
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Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-12-14 § 45 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01047-1 
_ _ _ _ 
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§ 17 Riktlinje för representation, gåvor och 
uppvaktning 
(KS-2019-00432-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa riktlinje för representation, gåvor och uppvaktning (KS-
2019-00261), 
 
att i samband med att ovan riktlinje fastställs upphävs nuvarande 
riktlinje för minnesgåvor fastställda av kommunstyrelsen 2019-09-16 
§ 192 (KS-2019-00261), samt 
 
att besluten ovan är under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att upphäva nu gällande regler för representation enligt 
nedan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva nu gällande ”Regler för representation” antagna av 
kommunfullmäktige 2010-03-29 § 743” (KS 577/07 105). 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer nya 
riktlinjer för representation, gåvor och uppvaktning.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-12-14 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00432-2 
• Förslag riktlinje för representation, gåvor och uppvaktning 
• Regler för representation fastställda av KF 2010-03-29 
• Bilaga 1 ansvar och roller 25-årsgåvan 
• Protokollsutdrag Cesam 2021-11-22 riktlinje representation, 

gåvor och uppvaktning 
_ _ _ _ 
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§ 18 Nämndinitiativ (SD) Skrivelse kring riskfyllda 
trafikförhållanden på nybyggda E14 samt riksväg 
86 i Sundsvalls kommun 
(KS-2022-00093-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna nämndinitiativet till kommunstyrelsekontoret för 
beredning. 
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår genom ett nämndinitiativ att 
Sundsvalls kommun bör utfästa en skrivelse till Trafikverket som 
beskriver den problematik som omnämns i initiativet för att 
säkerställa god trafiksäkerhet för våra medtrafikanter. 

Överläggning 
Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet. 
 
Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen ska överlämna 
nämndinitiativet till kommunstyrelsekontoret för beredning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Börje 
Mattssons (SD) förslag och dels ordförandens förslag. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Reservation 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Nämndinitiativ - KS-2022-00093-1 

_ _ _ _ 
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§ 19 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 utvecklingsutskott 14 december 2021:  
o § 64 Tidplan för utlokalisering till bostadsområden av 

verksamheten Barn och familj inom individ- och 
arbetsmarknadsförvaltningen  

 
• Protokoll personalutskottet 14 december 2021:  

o § 47 Fördelning av anslag för personalutveckling 2022  
o § 48 Uppföljning av handlingsplan digitalisering HR  
o § 49 Direktiv och ramar löneöversyn 2022  

 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 21 december 2021:  

o § 108 Ekonomisk månadsrapport november 2021  
o § 111 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2022  
o § 118 Utdelning av avkastning 2021 ur Stiftelsen Bertil 

Åströmssons fond  
 

• Protokoll service- och förvaltningsutskottet 21 december 2021:  
o § 109 Kulturmagasinet, verksamhetsanpassningar - 

medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter  
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-01-17 30 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Yttranden  
• KS-2021-00991 Yttrande Samråd - DP Rättspsyk Högom 3_190  
• KS-2021-00996 Yttrande samråd - DP Njurunda Prästbol 

bostäder gamla prästgården Njurundabommen  
• KS-2021-01040 Yyttrande inför planbesked - DP Nolby 1_108 

Kvissleby ändra från A till BHK  
• KS-2021-01076 Yttrande samråd - DP Nacksta 5_6 bostäder  

 
Investeringsbeslut  

• KS-2021-01016 Åkersviks skola. akustikförbättrande åtgärder 
entré - kapphall  

• KS-2021-01020-1 Åkarvägens förskola, verksamhetsanpassning  
• KS-2021-01021 St Olofsskolan, verksamhetsanpassningar, 

matteverkstaden  
• KS-2021-01035-1 Lanternans förskola, genomförande av 

energieffektiviseringsåtgärder  
• KS-2021-01095 Lindgården, laddplatser elbilar  
• KS-2021-01103 Bredsands skola, kortläsare  
• KS-2021-01121 Solgården, akustikplattor  
• KS-2021-01123 Lindgården, verkstad till kontor  
• KS-2021-01164-1 12557 Granlunda äldreboende, 

verksamhetsanpassning  
• KS-2021-01165-1 - Delegationsbeslut 2021-12 -22 - Flytta 

projektkostnader till 2021 års investeringsmedel för 
anpassningar och myndighetskrav  

• KS-2021-01166-1 - Delegationsbeslut 2021-12-22 - Flytta 
projektkostnader till 2021 års investeringsmedel för 
anpassningar och myndighetskrav  

• KS-2021-01164-1 Delegationsbeslut 2021-12-22 - Granlunda 
äldreboende, verksamhetsanpassningar  

 
Övriga delegationsbeslut  

• KS-2021-01053 Medfinansiering av RISE Processum AB 
projekt IB_ACCEL förlängning fram till 2023-10-31  

• KS-2021-01078 Antagande av Tekniksprångsavtalet OFR AKV 
samt AkademikerAlliansen  

• KS-2021-01079 Antagande av BAL 20_AkademikerAlliansen  
• KS-2021-01080 Antagande av BEA 20_AkademikerAlliansen  
• KS-2021-01106 Förändrad organisation 

kommunstyrelsekontoret  
• KS-2021-01143 Kommundirektörens ersättare i samband med 

semester  
_ _ _ _ 
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§ 20 För kännedom 
(KS-2022-00080) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
• Styrelseprotokoll: 

o Protokoll kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 2021-11-
29 

o Protokoll kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 2021-12-
15 

o Protokoll Mitthem AB 2021-11-02  
o Protokoll ServaNet AB 2021-06-14 
o Protokoll ServaNet AB 2021-09-14 
o Protokoll ServaNet AB 2021-10-26 Budget 
o Protokoll ServaNet AB 2021-10-26 
o Protokoll ServaNet AB 2021-11-18 
o Protokoll Sundsvall Elnät AB 2021-09-21 
o Protokoll Sundsvall Elnät AB 2021-10-27 
o Protokoll Sundsvall Elnät AB 2021-11-18 
o Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 2021-11-

18 
o Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 2021-12-

10 
o Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 2021-12-

21 extra bolagsstämma (per capsulam) 
o Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 2021-12-

22 Justerat protokoll från extra styrelsemöte 
o Styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Sundsvall-

2021-11-26 
 

• Övrigt: 
o Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-11-

24 - Sammanträdesdagar 2022 med plan för 2023 för 
kultur- och fritidsnämnden 

_ _ _ _ 
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