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Protokollet omfattar §§ 24-52 
 
 
Justeras 2022-12-07 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Viktoria Jansson 
Justerare 

 
 
Patrik Jonsson 
Sekreterare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare väljs Viktoria Jansson med Ina Lindström Skandevall 
som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 24 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: 
 

• Strategisk hållbar stadsutveckling – återrapportering 
- Bakgrund 
- Nuläge 
- Stadslivsmål 
- Stadslivsstrategier 
- Stadslivsprojekt 
- Arbetsgrupper 
- Resultatjämförelse 

 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-12-05 6 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 25 Information om inspektion av 
överförmyndarnämnden Mitt 2021 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen 
 
att överförmyndarkontorets yttrande till Länsstyrelsen samt 
inspektionsprotokoll och beslutsmeddelande från Länsstyrelsen 
delges kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I januari 2022 genomförde Länsstyrelsen en inspektion av 
överförmyndarnämnden Mitt 
 
Länsstyrelsen beslutade att rikta allvarlig kritik mot nämnden på 
grund av långa handläggningstider rörande byte av ställföreträdare, 
passivitet och bristande dokumentation. 
 
Överförmyndarkontoret har svarat på Länsstyrelsens kritik. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde deltar överförmyndarchef Therese 
Samuelsson Östlund samt ordförande i överförmyndarnämnden Pirjo 
Linna. Den förstnämnda ger information och svarar på frågor utifrån 
överförmyndarnämndens yttrande till Länsstyrelsen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 26 Val av ledamöter och ersättare till 
kommunala pensionärsrådet 2023-2026 
(KS-2022-01044) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Niklas Säwén (S), Klara Hedin (V), Polina J Larsson (KD) 
samt Kevin Sahlin (SD) till ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31  
 
att utse Mikael Westin (S), Åsa Ulander (S), Signe Weiss (M), samt 
Ronja Strid (KD) till ersättare i Kommunala Pensionärsrådet för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31  
 
att utse Niklas Säwén till ordförande i Kommunala Pensionärsrådet 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31  

Ärendet 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
pensionärernas organisationer (lokalföreningarna). Rådet består av 14 
ledamöter, varav kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och fyra 
ersättare, varav en ordförande. De övriga tio ledamöterna väljs av 
pensionärsorganisationerna med sex ersättare. 
 
Kommunstyrelsen har att utse fyra ledamöter och fyra ersättare, 
varav en ordförande, till Kommunala Pensionärsrådet för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
Överläggning  
Niklas Säwén (S) yrkar på att Klara Hedin (V) utses till ledamot samt att  
Mikael Westin (S) och Åsa Ulander (S) utses till ersättare i Kommunala 
Pensionärsrådet samt att Niklas Säwén (S) utses till ordförande.  
 
Alicja Kapica (M) yrkar på att Signe Weiss (M) utses till ersättare i 
Kommunala Pensionärsrådet.  
 
Polina J Larsson (KD) yrkar på att hon själv utses till ledamot i 
Kommunala pensionärsrådet samt att Ronja Strid (KD) utses till 
ersättare. 
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Kevin Sahlin (SD) yrkar på att han själv utses till ledamot i Kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är att 
utse Niklas Säwén (S), Klara Hedin (S), Polina J Larsson (KD) och 
Kevin Sahlin (SD) till ledamöter i Kommunala pensionärsrådet. Vidare 
att utse Mikael Westin (S), Åsa Ulander (S), Signe Weiss (M) och Ronja 
Strid (KD) till ersättare i Kommunala Pensionärsrådet samt att Niklas 
Säwén (S) utses till ordförande i detsamma. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 27 Val av ledamöter och ersättare till 
kommunala funktionshindersrådet 2023-2026 
(KS-2022-01045) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utse Jeanette Hedlund (S), Sanna Jonsson (C), samt Ronja Strid 
(KD) till ledamöter i Kommunala Funktionshindersrådet för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31  
 
att utse Jonas Väst (S), Niklas Evaldsson (V) samt Ina Lindström 
Skandevall (L) till ersättare i Kommunala Funktionshindersrådet för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 
 
att utse Jeanette Hedlund (S) till ordförande i Kommunala 
Funktionshindersrådet för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 
 
Ärendet  
Det Kommunala Funktionshinderrådet är ett forum för samråd och 
informationsutbyte mellan funktionshinderrörelsen och kommunen.  
 
Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter och tre ersättare, varav en 
ordförande, till Kommunala Funktionshinderrådet för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
Överläggning  
Niklas Säwén yrkar på att Jeanette Hedlund (S) samt Sanna Jonsson (C) 
utses till ledamöter i Kommunala Funktionshindersrådet, att Jonas Väst 
(S) och Niklas Evaldsson (V) utses till ersättare samt att Jeanette 
Hedlund (S) utses till ordförande. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar på att hon själv utses till ersättare i 
Kommunala Funktionshindersrådet.  
 
Polina J Larsson (KD) yrkar på att Ronja Strid (KD) utses till ledamot i 
Kommunala funktionshindersrådet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, det är att utse 
Jeanette Hedlund (S), Sanna Jonsson (C) och Ronja Strid (KD) till 
ledamöter i Kommunala funktionshindersrådet. Samt att utse Jonas Väst 
(S), Niklas Evaldsson (V) och Ina Lindström Skandevall (L) till 
ersättare och att Jeanette Hedlund (S) utses till ordförande i kommunala 
funktionshindersrådet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  
_ _ _ _ 
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§ 28 Val av ledamöter och ersättare till rådet för 
social hållbarhet 2023-2026 
(KS-2022-01076) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utse Niklas Säwén (S), Lisa Tynnemark (S) Niklas Evaldsson (V), 
Alicja Kapica (M) och Kevin Sahlin (SD) till ledamöter i rådet för social 
hållbarhet, för perioden 2023-01-01--2026-12-31 
 
att utse Jonas Väst (S) och Hans Forsberg (C) till ersättare i rådet för 
social hållbarhet, för perioden 2023-01-01--2026-12-31 
 
att utse Niklas Säwén (S) till ordförande i rådet för social hållbarhet, för 
perioden 2023-01-01—2026-12-31  
 
Ärendet  
Det sociala hållbarhetsrådets målsättning är att arbeta för en god och 
jämlik hälsa i Sundsvalls kommun genom att utveckla folkhälso- och 
trygghetsarbetet. 
 
Kommunstyrelsen har att utse fem ledamöter och fyra ersättare, varav en 
ordförande, till rådet för social hållbarhet för perioden  
2023-01-01--2026-12-31 
 
Överläggning  
Niklas Säwén (S) yrkar på att han själv utses till ordförande och att Lisa 
Tynnemark (S) och Niklas Evaldsson (V) utses till ledamöter i rådet för 
social hållbarhet. Samt att Jonas Väst (S) och Hans Forsberg (C) utses 
till ersättare.   
 
Alicja Kapica (M) yrkar på att hon själv utses till ledamot till ledamot i 
rådet för Social Hållbarhet. Vidare meddelar hon att hon återkommer i 
frågan om en kandidat till en ersättarpost.  
 
Ina Lindström Skandevall (L) meddelar att hon återkommer i frågan om 
en kandidat till en ersättarpost. 
 
Kevin Sahlin (SD) yrkar på att han själv utses till ledamot i rådet för 
social hållbarhet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är att 
utse Niklas Säwén (S), Lisa Tynnemark (S) Niklas Evaldsson (V), 
Alicja Kapica (M) och Kevin Sahlin (SD) till ledamöter i rådet för social 
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hållbarhet, samt att utse Niklas Säwén (S) till ordförande. Samt att utse 
Jonas Väst (S) och Hans Forsberg (C) till ersättare i rådet för social 
hållbarhet, detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 29 Val av ledamöter och ersättare till 
insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond 
2023-2026 
(KS-2022-01077) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Kjell Bergkvist (C) till ledamot i Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls naturskyddsfond för perioden 2023-01-01 2026-12-31 
 
att utse Mats Bäck (S) och Britt-Maria Brynielsson (KD) till ersättare i 
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond för perioden  
2023-01-01 2026-12-31 
 
Ärendet  
Fonden är en insamlingsstiftelse gemensam för Sundsvalls kommun och 
Naturskyddsföreningen Sundsvall. Syftet är att samla in pengar för att 
skydda värdefull natur i kommunen. Styrelsen består av sju ledamöter 
med ersättare, varav två ledamöter och två ersättare är utsedda av 
Sundsvalls kommun och tre ledamöter är utsedda av 
Naturskyddsföreningen Sundsvall. I styrelsen ingår också två 
tjänstepersoner från miljökontoret.  
 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter och två ersättare till  
Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond för perioden från och 
med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar på att Kjell Bergkvist (C) utses till ledamot samt 
att Mats Bäck (S) utses till ersättare i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls 
naturskyddsfond. 
 
Polina J Larsson (KD) yrkar på att Britt-Maria Brynielsson (KD) utses 
till ersättare i Insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond. 
 
Alicja Kapica (M) meddelar att hon återkommer i frågan om val av en 
ledamot från deras sida. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är att 
utse Kjell Bergkvist (C) till ledamot, samt att utse Mats Bäck (S) och 
Britt-Maria Brynielsson (KD) till ersättare i Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls naturskyddsfond. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.  
 _ _ _ 
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§ 30 Val av ledamot till valberedningen för ideella 
föreningen Bizmaker 
(KS-2022-01078) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att delegera till kommunstyrelsekontoret att utse en tjänstperson till 
uppdraget som ledamot i valberedningen för ideella föreningen 
Bizmaker. Från och med 2023-01-01 fram till ordinarie 
föreningsstämma 2027 
 
Ärendet  
Bizmaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja 
företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. 
Tillsammans med Västernorrlands kommuner, företag och partners 
utvecklar de idéer till nya affärer och hållbara lösningar för 
framtiden. 
 
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot till valberedningen för 
Ideella föreningen Bizmaker för perioden från och med 2023 fram till 
ordinarie föreningsstämma 2027.  
 
Överläggning  
Niklas Säwén yrkar på att delegera till kommunstyrelsekontoret att 
utse en tjänstperson till uppdraget.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att delegera till kommunstyrelsekontoret att utse en tjänstperson till 
uppdraget som ledamot i valberedningen för ideella föreningen 
Bizmaker. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 _ _ _ _ 
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§ 31 Val av ledamöter till lokalt råd Indal-Liden 
2023-2026 
(KS-2022-01079) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Hans Forsberg (C), Mikael Westin (S) och  
Ann-Charlotte Evrung (S) till ledamöter i lokalt råd för Indal-Liden, för 
perioden 2023-01-01--2026-12-31 
 
att utse Hans Forsberg (C) till ordförande i lokalt råd för Indal-Liden för 
perioden 2023-01-01—2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse fem ledamöter till det lokala rådet i 
Indal-Liden, varav tre från majoriteten och två från oppositionen, för 
perioden 2023-01-01—2026-12-31. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar på att Hans Forsberg (C), Mikael Westin (S) 
och Ann-Charlotte Evrung (S) till ledamöter i lokalt råd för Indal-Liden, 
samt att Hans Forsberg (C) utses till ordförande. 
 
Alicja Kapica (M) meddelar att hon återkommer med förslag på två 
kandidater från oppositionen. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är att 
utse Hans Forsberg (C), Mikael Westin (S) och Ann-Charlotte Evrung 
(S) till ledamöter i lokalt råd för Indal-Liden, samt att Hans Forsberg (C) 
utses till ordförande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 32 Val av representant till ägarråd för Inera AB 
(KS-2022-01080) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utse Hans Forsberg (C) till representant som ägarombud i ägarrådet 
för Inera AB för mandatperioden 2022-2026 
 
Ärendet  
Ärendet avser val av representant som ägarombud i ägarrådet för Inera 
AB. Inera ägs av samtliga regioner, SKL Företag och 286 av Sveriges 
kommuner.  
 
Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och 
rambudget inför bolagsstämman.  
 
Kommunstyrelsen har att utse en representant och en ersättare till 
ägarråd för Inera AB, för mandatperioden 2022-2026. 
 
Överläggning  
Niklas Säwén (S) yrkar att Hans Forsberg (C) utses till representant som 
ägarombud i ägarrådet för Inera AB.  
 
Alicja Kapica (M) meddelar att hon återkommer med förslag på en 
ersättare. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är att 
utse Hans Forsberg (C) till representant som ägarombud i ägarrådet för 
Inera AB. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
_ _ _ _ 
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§ 33 Val av representant till ägarråd för 
Scenkonst Västernorrland AB 
(KS-2022-01081) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utse Niklas Säwén (S) till representant i ägarrådet för Scenkonst 
Västernorrland AB för mandatperioden 2022-2026 
 
Ärendet  
Ägarrådet för Scenkonst Västernorrland AB är ett informellt och  
oreglerat samrådsorgan, vid sidan av bolagets styrelse. För att göra  
ägarrådet mer tydligt inom Sundsvalls kommun, utser  
kommunstyrelsen formellt en representant. 
 
Kommunstyrelsen har att utse en representant till ägarråd för Scenkonst 
västernorrland för mandatperioden 2022-2026 
 
Överläggning  
Ordförande yrkar på att Niklas Säwén (S) väljs till representant i 
ägarrådet för Scenkonst Västernorrland AB. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är att 
utse Niklas Säwén (S) till representant i ägarrådet för Scenkonst 
Västernorrland AB. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 
 
 
 

 

 § 34 ”Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025 -2026” 

anslås separat. 
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§ 35 Revisorsrapport Granskning av 
budgetefterlevnad BUN, IAN och VON samt KS 
gällande budgetberedning och uppsiktsplikt 
(KS-2021-01149-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar på revisorernas granskning av budgetefterlevnad barn-
och utbildningsnämnden, individ- och arbetsmarknadsnämnden 
(IAN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) samt 
kommunstyrelsen (KS) gällande budgetberedning och uppsiktsplikt, 
överlämna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2022-10-17 
(KS-2021-01149). 
 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer att granska 
budgetefterlevnaden för barn- och utbildningsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden och vård och omsorgsnämnden. Även 
kommun-styrelsen har granskats vad gäller beredning av budget och 
uppsiktsplikt. 
 
Detta ärende gäller svar på de delar i granskningen som avser 
kommunstyrelsens beredning av budget och uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-01149-5  
• Granskning budgetefterlevnad barn- och utbildningsnämnden, 

individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden 
 

_ _ _ _ 
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§ 36 Taxa inom stadsbyggnadsnämndens område 
(KS-2022-00931-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa inom stadsbyggnadsnämndens område i enlighet 
med stadsbyggnadsnämndens förslag (KS-2022-00931), 
 
att den nya taxan ska gälla från och med det första månadsskiftet 
efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, 
 
att taxa inom stadsbyggnadsnämndens område (KS 2019-01017) ska 
gälla för ärenden påbörjade före den nya taxan börjar gälla, 
 
att vid höjning av avgiften ska vid grundavgifter under 400 kronor 
avrundning ske till närmaste hel krona och att grundavgifter från  
400 kronor avrundas till närmaste tiotal kronor, samt  
 
att delegera till stadsbyggnadsnämnden att för varje nytt kalenderår, 
från och med den taxa som ska gälla från 2023, höja taxenivåerna i 
enlighet med den procentsats som anges i den version av Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida i oktober månad före varje nytt kalenderår. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat förslag till ny taxa för 
nämndens område. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse KS-2022-00931-2  
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2022-10-19 § 158 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
• Förslag på ny taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet 
• Taxa inom stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden 

indexuppräknad 2022 fastställd i stadsbyggnadsnämnden 2022-
01-26 
 

_ _ _ _ 
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§ 37 Stadsmiljöavtal nr 4 
(KS-2022-00930-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget i mål- och 
resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026 75 miljoner kronor för 
att finansiera kommunens andel av projekt i stadsmiljöavtal nr 4, 
 
att tillskottet fördelas så att 37,5 miljoner kronor tillförs 
investeringsbudget 2023 och 37,5 miljoner kronor tillförs 
investeringsbudget 2024, samt 
 
att tillskottet gäller under förutsättning att ett stadsmiljöavtal tecknas 
och att staten står för sin del av medfinansieringen.  

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att bevilja stadsbyggnadsnämnden ett 
investeringsanslag på maximalt 75 miljoner kronor avsedda för 
kommunens andel av den totala finansieringen av projekt i 
stadsmiljöavtal nr 4. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse KS-2022-00930-2 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2022-10-19 § 163 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 

 
_ _ _ _ 
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§ 38 Lönekartläggning 2021 
(KS-2022-00331-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att kostnaderna för genomförande av handlingsplan för 
jämställda löner finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
centrala anslag för personalkostnadsökningar. 

Ärendet 
Enligt Diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra årliga 
lönekartläggningar. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00331-1 
• Lönekartläggning rapport 2021 
• Protokoll Cesam 2022-03-28 lönekartläggning 2021 
_ _ _ _ 
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§ 39 Lönekartläggning 2022 
(KS-2022-00928-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att kostnaderna för genomförande av handlingsplan för 
jämställda löner finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
centrala anslag för personalkostnadsökningar. 

Ärendet 
Enligt Diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra årliga 
lönekartläggningar. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2022-00928-1 
• Lönekartläggning rapport 2022 
• Protokoll Cesam 2022-10-17 lönekartläggning 2022  
_ _ _ _ 
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§ 40 Revidering av riktlinje distansarbete 
(KS-2022-00734-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att revidera riktlinje distansarbete enligt kommunstyrelsekontorets 
förslag 2022-10-17 (KS-2022-00734).  

Ärendet 
När riktlinje distansarbete fastställdes 2021 beslutades det att 
riktlinjen skulle revideras under 2022. Det föreslås ske några mindre 
förtydliganden i riktlinjen.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2022-00734-1 
• Distansarbete 2022-10-17 
• Protokoll Cesam 2022-10-17 riktlinje distansarbete 
 
_ _ _ _ 
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§ 41 Revidering av verksamhetsområden för 
vatten och spillvatten längs Njurundakusten 
(KS-2022-00601-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inkludera fastigheterna Juni 114:19, Juni 114:35 samt de två 
husen i samfällighet Berga S:4; Marnavägen 280 och Marnavägen 
281, i verksamhetsområdena för vatten och spillvatten och därmed 
revidera verksamhetsområdena i enlighet med bilaga 1 VO 
Njurundakusten kartor och fastighetsbeteckningar. 

Ärendet 
Ärendet avser en revidering av beslutade verksamhetsområden för 
spill- och dricksvatten längs Njurundakusten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00601-1 
• VO Njurundakusten - kartor och fastighetsbeteckningar 

 
_ _ _ _ 
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§ 42 Revidering av lokala föreskrifter för 
avfallshantering 
(KS-2022-00717-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-12-07 § 255 med 
avseende på de lokala föreskrifterna för avfallshantering från och 
med 2022-12-31, 
 
att anta de reviderade lokala föreskrifterna för avfallshantering för 
Sundsvalls kommun, 
 
att uppdra åt REKO Sundsvall AB att för Sundsvalls kommuns 
räkning skriva avtal med El-Kretsen AB om platser för överlämning 
av konsumentelektronik samt ordna med de praktiska frågor som är 
förknippade med detta avtal, 
 
att uppdra åt REKO Sundsvall AB att för Sundsvalls kommuns 
räkning förbereda och ombesörja hämtning av förpackningar från 
hushåll samt överlämnande av dessa till berörda 
producentansvarsorganisationer från och med 2024-01-01 och fram 
till att fastighetsnära insamling införts, 
 
att eventuella kostnader för REKO Sundsvall AB som uppkommer i 
samband med uppdragen ska finansieras genom avfallstaxan, med 
efterföljande kostnadsrapportering till kommunstyrelsen, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till 
kommunfullmäktige med underlag för ett principbeslut om metod för 
fastighetsnära insamling. 

Ärendet 
Revidering av lokala föreskrifter för avfallshantering samt 
tilläggsuppdrag till REKO Sundsvall AB med anledning av förändrad 
lagstiftning. 
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Överläggning 
Polina J Larsson (KD) lämnar följande ändringsyrkande avseende 
den femte att-satsen i beslutet:  
 
Att texten "att eventuella kostnader för REKO Sundsvall AB som 
uppkommer i samband med uppdragen ska finansieras genom 
avfallstaxan” kompletteras med ”med efterföljande 
kostnadsrapportering till kommunstyrelsen” så det blir ”att 
eventuella kostnader för REKO Sundsvall AB som uppkommer i 
samband med uppdragen ska finansieras genom avfallstaxan med 
efterföljande kostnadsrapportering till kommunstyrelsen”. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
utskottets förslag med Polina J Larssons (KD) tilläggsyrkande. Detta 
blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00717-1 
• Lokala föreskrifter för avfallshantering i Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 43 Sundsvall 400 år 2024 
(KS-2022-00756-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för firandet av 
Sundsvall 400 år 2024, 
 
att tilldela kultur- och fritidsnämnden 2 900 000 kronor för år 2023,  
3 000 000 kronor år 2024 samt 127 000 kronor år 2025, 
 
att finansiering sker genom att resultatet respektive år minskar med 
motsvarande belopp, 
 
att kultur- och fritidsnämnden återrapporterar ärendet till 
kommunfullmäktige senast 30 juni 2025. 

Ärendet 
Ärendet handlar om planering och genomförande av Sundsvalls 400-
årsjubileum 2024. Hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige att 
ställa in 400-årsjubileet 2021 på grund av Coronapandemin och 
skjuta fram firandet till 2024.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse KS-2022-00756-1  
• Sundsvall 400 år 2021 
• Protokoll kommunfullmäktige 2018-02-26 § 26 
• Protokoll kommunfullmäktige 2020-10-26 § 173  

 
_ _ _ _ 
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§ 44 ALNÖ - BÖLEN 1:11 Villa strands förskola, 
uppdrag om försäljning av fastighet 
(KS-2022-00313-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra fastigheten Alnö-Bölen 
1:11 med tillhörande byggnader, Villa strands förskola, till högsta 
försäljningspris, samt 
 
att ge fastighetschef Magnus Karlsson i uppdrag att underteckna 
erforderliga köpehandlingar som krävs för att slutföra försäljning av 
fastigheten Alnö-Bölen 1:11. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har avvecklat sin verksamhet i 
fastigheten Alnö-Bölen 1:11, Villa Strands förskola. Ingen 
kommunal verksamhet bedöms ha behov av lokalerna inom 
överskådlig tid. Ärendet utgörs av beslut om att ge Drakfastigheter i 
uppdrag att avyttra fastigheten Alnö-Bölen 1:11, Villa Strands 
förskola till högsta försäljningspris via avrop ramavtal för 
mäklartjänst.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00313-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 45 Sprinklersystem inom särskilda boenden 
(KS-2022-00550-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna begäran på 15,5 miljoner kronor för installation av 
sprinklersystem på fyra servicehus, Matfors servicehus, Tomtegränd, 
Alnö servicehus och Knutsgården, samt äldreboendet Lindgården, 
 
att tillföra kommunstyrelsen investeringsmedel med 15,5 miljoner 
kronor, 
 
att investeringen finansieras genom att uppta nya lån med 
motsvarande belopp, samt 
 
att avslå begäran om ytterligare medel utöver beslutade medel i mål- 
och resursplan för verksamhetsanpassningar och myndighetskrav. 

Ärendet 
Medelpads räddningsförbund har ålagt vård- och omsorgsnämnden 
att installera sprinklersystem på nämndens fyra servicehus samt på 
äldreboendet Lindgården. Detta utifrån bedömningen att vissa av de 
vårdtagare som bor där har begränsade eller inga förutsättningar att 
sätta sig själva i säkerhet vid en eventuell brand. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00550-2  
• Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2022-05-24 § 52 
• Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsnämnden 

 
_ _ _ _ 
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§ 46 Beslutsattestanter för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
förvaltning 2023 
(KS-2022-00918-1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsekontorets avdelningar 2023, enligt bilaga 1A, 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter avseende specifik hantering av finans- och balanskonton, 
enligt bilaga 1B, 
 
att fastställa bifogad attestförteckning över inköpsrätter och 
attestanter avseende Servicecenter och Drakfastigheter, enligt bilaga 
2 och 3, samt 
 
att delegera till kommundirektör att besluta om löpande förändringar 
under verksamhetsåret 2023 avseende kommunstyrelsekontorets 
förvaltning. 

Ärendet 
Ärendet avser beslutsattestanter för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och kommunstyrelsens förvaltning 2023. Beslut om 
beslutsattestanter och ersättare för beslutsattestanter är ett årligt 
återkommande ärende som följer av kommunfullmäktige beslutat 
attestreglemente 2007-04-23 § 125. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00918-1 
• Bilaga 1A Attesträtter KF KS och kommunstyrelsens avdelningar 
• Bilaga 1B Attesträtt specifikation finans- och balanskonton 
• Bilaga 2 Attesträtt Servicecenter 
• Bilaga 3 Attesträtt Drakfastigheter 
_ _ _ _ 
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§ 47 Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron år 2023 
(KS-2022-00878-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den nu gällande fullmakt KS-2022-00705, 
 
att för år 2023 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring 
(kommunstyrelsekontoret, ekonomi), Hanna Nordling, Pia Westin, 
Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Linda Westin, Ulrika Andersson 
(servicecenter), Monica Engvall Persson, Jessica Henriksson, Helena 
Westland, Simon Rydham, Elisabeth Kindahl och Elisabeth Edman 
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, och för bankkonton samt 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 2023 bemyndiga Synnöve Sundqvist, Monika Högberg, 
Sara Talling, Ann-Charlotte Engblom och Katarina Henning att två i 
förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten 
avser bankfilen som sänds, 
 
att för år 2023 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Jenny 
Forssén, Jennie Lindqvist, Lena Larsson (arbete och försörjning, 
ekonomiskt bistånd), Lina Åslin, 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, Jonna Sundborg, Sara 
Östling, och Frida Johansson att två i förening verkställa 
utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser 
utbetalningar inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen, 
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Ärendet 
I fullmakten är Katarina Henning och Lina Åslin tillagda. 
Camilla Westlund, Ing-Mari Engström, Lina Nordin och Sofie 
Forsström-Tillberg är borttagna i fullmakten.  
 
I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har 
organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse KS-2022-00878-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 48 Detaljplan för Sköle 1:68 m.fl., beslut om 
granskning 
(KS-2022-00889-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att ställa ut detaljplanen för 
granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Sköle 1:68 mfl., beläget i centrala Matfors. Planförslaget möjliggör 
för flerbostadshus och centrumändamål. 

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00889-1 
• Granskningshandling Sköle 1:68 

 
_ _ _ _ 
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§ 49 Nämndernas uppföljning Natur- och 
friluftsplan 
(KS-2021-00201-22) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av natur- och friluftsplanen (KS-2021-
00201-22). 

Ärendet 
Detta är en uppföljning av hur nämnder och bolag har arbetat med 
målen i natur- och friluftsplanen (KS-2017-00681-3). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00201-22 
• Uppföljning av natur- och friluftsplanen 
• Natur-och friluftsplanen 
• Idékatalog åtgärder till Natur- och friluftsplan 
• Fakta- och planeringsunderlag Natur- och friluftsplanen 

 
_ _ _ _ 
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§ 50 Motion (SD) Finns det en tystnadskultur i 
Sundsvalls kommun? 
(KS-2021-00868-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Motionären från Sverigedemokraterna yrkar att 
kommunorganisationen ska utreda om det finns tjänstemän som 
avstår från att fatta beslut på grund av rädsla för hot eller våld och att 
kommunen ska ta fram handlingsplaner som adresserar frågan. Det 
här ärendet är ett svar på motionen.  

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Kevin 
Sahlins (SD), dels utskottets. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottets förslag. 

Reservation 
Kevin Sahlin (SD) och Dan Rasmusson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2021-00868-7  
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2022-03-23 § 39 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2022-03-31 § 31 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse  
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2022-03-30 § 74 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse  
• Protokoll individ- och arbetsmarknadsnämnden 2022-03-29 § 54 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse  
• Protokoll överförmyndarnämnden Mitt 2022-03-25 § 44 
• Överförmyndarkontorets skrivelse   
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• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-03-23 § 28 
• Kultur-och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Protokoll miljönämnden 2022-03-16  
• Miljökontorets tjänsteskrivelse  
• Svar angående tystnadskultur 
• Mitthems svar  
• Remiss motion (SD) 
• Motion (SD) 
_ _ _ _ 
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§ 51 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 utskottsprotokoll. 
 

• Plan- och utvecklingsutskottet den 15 november 2022 
 § 5 Uppföljning, åtgärder mäns våld mot kvinnor 

 
• Personalutskottet den 15 november 2022 

 § 5 Uppföljning av riktlinje kränkande särbehandling, 
diskriminering och repressalier  

 § 7 Val av representanter till politisk referensgrupp – 
hållbar bemanning 

 § 8 Val av representanter till uppstartsmöten för 
löneöversyn 

 § 9 Direktiv och ramar löneöversyn 2023 
 

• Service- och förvaltningsutskottet den 22 november 2022 
 § 3 Nya lokaler åt Medelpads räddningstjänstförbund 

och SOS Alarm AB, ändring attesträtt 
 § 4 Inhyrning av lokal för verksamhet inom Individ- 

och arbetsmarknadsförvaltningen. Torggatan 4, 
GLÄDJEN 4 
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 § 5 NP3 Arena, belysningsbyte delar av belysning, 
energiåtgärder - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 6 Kulturmagasinet, ombyggnation av kontorslokaler 
- medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 7 Malandsbadet, investeringar och 
verksamhetsanpassningar i utomhusbadet - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 

• Finans- och näringslivsutskottet den 22 november 2022 
 § 1 Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 
 § 3 Donationsmedelsrapport januari-augusti 2022 
 § 7 Utdelning av medel ur kommunstyrelsens Stiftelse 

för främjande av handelsundervisningen i Norrland 
 § 8 Utdelning av avkastning 2022 ur Stiftelsen Bertil 

Åströmssons fond 
 § 9 Utdelning av avkastning 2022 ur Stiftelsen 

Änkefru Justina Altins fond för gamla trotjänarinnor 
 § 12 Samverkansavtal 2022-2023 Bron Innovation 
 § 13 Uppdragsbeskrivning – extern utredning om 

hantering av incident gällande kommunstyrelsens 
ordförande 

Investeringsbeslut 
• KS-2022-00982-1 Skottsundsbacken byte 

belysningsarmaturer 
• KS-2022-00986-1 Gärdehov byte belysningsarmaturer B-

hallen 

Personalärenden 
• KS-2022-00012-11 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 2022-11-07 Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m. 2023-02-01  

HR- 
direktör 

Punkt 18.1 
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Tilldelningsbeslut 
• KS-2021-01023 Verksamhetskonsulter (UH-2021-338) 
• KS-2021-01023-2 Verksamhetskonsulter - controllers och 

analyskonsulter  
(UH-2021-338) 

• KS-2022-00309 Service av hissar, portar, vikväggar, fordons- 
och pelarlyft samt lyft- och lingångar (UH-2021-621) 

• KS-2022-00390 Handledartjänster (AV-2022-168) 
• KS-2022-00438 Mattransporter (UH-2022-75) 
• KS-2022-00480 Nätverksprodukter och tjänster (UH-2022-

49) 
• KS-2022-00546 Livsmedel - Skafferi och bageri (UH-2021-

691) 
• KS-2022-00574 Jord, gödning & odlingstillbehör (UH-2022-

133) 
• KS-2022-00577 Konsulttjänst avseende fastighets- & 

lantbruksvärdering  
(UH-2022-24) 

• KS-2022-00579 Reservdelar till personbilar och lätta 
transportbilar  
(UH-2022-165) 

• KS-2022-00582 Livsmedel - Storköksavtal (UH-2021-112) 
• KS-2022-00583 Rekryteringstödskonsulter (UH-2022-134) 
• KS-2022-00678 Högtrycksspolning & Slamsugning (UH-

2022-132) 
• KS-2022-00680 Markingenjörstjänster (UH-2022-72) 

 
Yttranden 
KS-2022-00935 KSK yttrande samråd - DP Norra Kajen 1C-2 
_ _ _ _ 
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§ 52 För kännedom 
(KS-2022-00080) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärendet 
• Styrelseprotokoll 

 Protokoll MittSverige Vatten och Avfall AB  
2022-10-27 

 Protokoll Sundsvall Vatten AB 2022-10-27 
 Protokoll Midlanda Fastigheter AB 2022-10-27 
 Protokoll Midlanda Flygplats AB 2022-10-27 
 Protokoll SKIFU 2022-11-07 

• Övrigt 
 KPMG AB, Granskning av samhällsviktig 

verksamhet, rapport 2022-10-19 
 

_ _ _ _ 
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