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Protokollet omfattar §§ 83-104 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Alicja Kapica  
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 för dagens protokoll utses Alicja Kapica med Börje 
Mattsson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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Dagordning 
 
Alicja Kapica (M) önskar få ärendet ”Val av representanter till 
styrgruppen för Partnerskap Mittstråket” tillagt på dagordningen, 
vilket ordföranden godkänner. 
 
_ _ _ _  
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§ 83 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2021-00005) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

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

Överläggning 
Kommundirektör Jonas Walker informerar kommunstyrelsen bland 
annat om följande: 
 

• Lägesrapport gällande Covid-19 i kommunen och länet.  
 

• Problemet med alkolåsen på kommunens fordon. 
 
_ _ _ _ 
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§ 84 Val till kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott 
(KS-2021-00082-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Ronja Strid (KD) till ny ersättare i plan- och 
utvecklingsutskottet efter Emil Esping (KD), fram till det 
sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång, 
 

Ärendet 
Emil Esping (KD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i 
kommunstyrelsen och lämnar därmed också sitt uppdrag som 
ersättare i plan- och utvecklingsutskottet. Kommunstyrelsen ska 
därmed utse en ny ersättare till utskottet. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) föreslår Ronja Strid (KD) till ny ersättare i 
plan- och utvecklingsutskottet efter Emil Esping (KD). 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00082-1 
_ _ _ _ 
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§ 85 Val av representanter till styrgruppen för 
Partnerskap Mittstråket 
(KS-2020-00809-8) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att från oppositionen utse Alicja Kapica (M) till adjungerad ledamot 
till styrgruppen för Partnerskap Mittstråket. 
 

Ärendet 
Genom deltagande i Partnerskap Mittstråket erbjuds varje deltagande 
organisation två platser i en styrgrupp. Dessa tillsätts med folkvalda 
representanter. Sundsvall representeras av en ordinarie ledamot från 
majoriteten och en adjungerad ledamot från oppositionen. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) föreslår att från oppositionen välja Alicja Kapica 
(M) till adjungerad ledamot till styrgruppen för Partnerskap 
Mittstråket. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Alicja Kapicas (M) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
_ _ _ _ 
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§ 86 Val till kommunala funktionshindersrådet 
(KS-2021-00385-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Ronja Strid (KD) till ny ledamot i kommunala 
funktionshindersrådet efter Emil Esping (KD), fram till det 
sammanträde då val av råd förrättas nästa gång. 
 

Ärendet 
Det kommunala funktionshinderrådet är ett forum för samråd och 
informationsutbyte mellan funktionshinderrörelsen och kommunen. 
 
Emil Esping (KD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i 
kommunstyrelsen och har därmed även lämnat sitt uppdrag som 
ledamot i kommunala funktionshindersrådet. Kommunstyrelsen ska 
därmed utse en ny ledamot till rådet. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) föreslår Ronja Strid (KD) till ny ledamot i 
kommunala funktionshindersrådet efter Emil Esping (KD). 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00385-1 
_ _ _ _ 
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§ 87 Ändringar av ägardirektiv för 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
(KS-2021-00157-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till ägardirektiv för Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB (daterat 2021-03-02), med följande ändringar: 
 

På första sidan, under rubriken ”Näringslivsservice”, står i 
första punktens andra mening: ”Huvudfokus för servicen ska 
vara små och medelstora företag.”. Detta ändras till: 
”Huvudfokus för servicen ska vara små och medelstora 
företag samt stora tjänsteproducerande företag.” 
 
På sidan 2, under rubriken ”Näringslivsservice”, ändras 
punktens tredje mening, från ”Bolaget ska särskilt fokusera 
på att i sina kontakter med företagen systematiskt arbeta med 
att anskaffa praktikplatser utifrån det samlade 
utbildningssystemets behov.” till ”Bolaget ska särskilt 
fokusera på att i sina kontakter med företagen systematiskt 
arbeta med att anskaffa praktikplatser.” Den fjärde meningen 
stryks helt. 

 
På sidan 2, under rubriken "Landsbygd", flyttas hela första 
punkten till en plats under rubriken ”Näringslivsservice”, 
samt kompletteras med en avslutande mening som lyder: 
"Särskilt fokus ska ligga på lokala och regionala företag.". 
 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna etableringsfrågor i 
kommunkoncernen och gentemot samarbetspartners, samt 
 
att uppdragsersättningen för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
minskas med 700 tkr från och med 2022. 
 

Ärendet 
Den pågående strukturkrisen medför behov av att ompröva och 
förbättra befintligt tillväxtarbete. Mot bakgrund av detta har ett 
förslag till reviderat ägardirektiv för Näringslivsbolaget i Sundsvall 
AB tagits fram och föreslås fastställas. 
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Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag på finans- och näringslivsutskottets 
förslag och bifall till eget förslag enligt följande: 
 

Att fastställa förslaget till ägardirektiv för Näringslivsbolaget 
i Sundsvall AB (daterat 2021-03-02), med följande ändringar: 

 
• På första sidan, under rubriken ”Näringslivsservice”, står i 

första punktens andra mening: ”Huvudfokus för servicen ska 
vara små och medelstora företag.”. Detta ändras till: 
”Huvudfokus för servicen ska vara små och medelstora 
företag samt stora tjänsteproducerande företag.” 
 

• På sidan 2, under rubriken ”Näringslivsservice”, stryks fjärde 
punktens tredje och fjärde meningar. 

 
• På sidan 2, under rubriken "Landsbygd", flyttas hela första 

punkten till en plats under rubriken ”Näringslivsservice”, 
samt kompletteras med en avslutande mening som lyder: 
"Särskilt fokus ska ligga på lokala och regionala företag.". 

 
• På sidan 3 stryks hela avsnittet med rubriken "Uppföljning 

och indikatorer", med anledning av att tydliga indikatorer och 
kvantitativa mål redan beslutats om i det näringslivspolitiska 
programmet. I punkt 8 i näringslivspolitiska programmet står: 
"Näringslivsbolaget i Sundsvall AB ansvarar för 
genomförande av programmet, inklusive övergripande 
utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser kopplade 
till programmet". 

 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) förslag. 
 
Bodil Hanssons (S) bifaller finans- och näringslivsutskottets förslag, 
med följande tilläggsändringar i första att-satsen: 
 

• På sidan 2, under rubriken ”Näringslivsservice”, ändras 
punktens tredje mening, från ”Bolaget ska särskilt fokusera 
på att i sina kontakter med företagen systematiskt arbeta med 
att anskaffa praktikplatser utifrån det samlade 
utbildningssystemets behov.” till ”Bolaget ska särskilt 
fokusera på att i sina kontakter med företagen systematiskt 
arbeta med att anskaffa praktikplatser.” Den fjärde meningen 
stryks helt. 
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• På sidan 2, under rubriken "Landsbygd", flyttas hela första 

punkten till en plats under rubriken ”Näringslivsservice”, 
samt kompletteras med en avslutande mening som lyder: 
"Särskilt fokus ska ligga på lokala och regionala företag.". 

 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Alicja Kapicas (M) med fleras förslag och dels Bodil Hanssons (S) 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00157-1 
• Förslag till nytt ägardirektiv för NSAB, 2021-03-02 
_ _ _ _ 
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§ 88 Hemställan om hantering av särskilda medel 
från regeringen från och med 2021 för utökat 
åtagande angående operativ ledning av 
räddningstjänsten 
(KS-2020-00663-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Medelpads Räddningstjänstförbund tilldelas ett bidrag på 432 000 
kronor 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av 
räddningstjänsten, 
 
att finansiering sker i kompletteringsbudget 2021,  
 
att finansiering för 2022 sker i de tekniska omräkningarna för 2022 i 
Mål och resursplan 2022 med plan för 2023-2024, samt 
 
att finansiering för 2023 och framåt hänskjuts till arbetet med Mål 
och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund hemställer hos ägarkommunerna 
om hantering av särskilda medel från regeringen från 2021 för utökat 
åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00663-3 
• Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen 

fr.o.m. 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av 
räddningstjänsten 

_ _ _ _ 
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§ 89 Årsredovisning 2020 för Stadshuset AB 
(KS-2021-00037-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att Stadshuset i Sundsvall AB har överlämnat reviderad 
årsredovisning till kommunen, samt 
 
att notera att bolagsstämma har ägt rum den 28 januari 2021. 
 

Ärendet 
Stadshuset i Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019-09-01 - 2020-08-31 till kommunen. Bolaget har 
brutet räkenskapsår. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00037-2 
• Stämmoprotokoll Stadshuset 2021-01-28 signed 
• Årsredovisning för Stadshuset AB 
_ _ _ _ 
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§ 90 Årsredovisning 2020 för Norra Kajen kvarter 
8 AB 
(KS-2021-00046-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 8 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 8 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2020 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00046-1 
• Årsredovisning 2020 Norra Kajen Kvarter 8 AB 
• Granskningsrapport 2020 
_ _ _ _ 
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§ 91 Årsredovisning 2020 för Norra Kajen kvarter 
3 AB 
(KS-2021-00047-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2020 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00047-1 
• Årsredovisning 2020 Norra Kajen Kv 3 AB 
• Granskningsrapport 2020 
_ _ _ _ 
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§ 92 Årsredovisning 2020 för Norra Kajen 
Holding AB 
(KS-2021-00048-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning 
för 2020 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00048-1 
• Årsredovisning 2020 Norra Kajen Holding AB 
• Granskningsrapport 2020 
_ _ _ _ 
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§ 93 Årsredovisning 2020 för Norra Kajen 
Utveckling AB 
(KS-2021-00049-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat 
årsredovisning för 2020 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00049-1 
• Årsredovisning 2020 Norra Kajen Utveckling AB 
• Granskningsrapport 2020 
_ _ _ _ 
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§ 94 Årsredovisning 2020 för Norra Kajen kvarter 
11 AB 
(KS-2021-00050-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 11 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 11 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2020 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00050-2 
• Årsredovisning 2020 Norra Kajen Kvarter 11 AB 
• Granskningsrapport 2020 
_ _ _ _ 
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§ 95 Årsredovisning 2020 för Norra Kajen 
Exploatering AB 
(KS-2021-00051-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 
AB följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen 

- behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning för 2020 till Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00051-1 
• Årsredovisning 2020 Norra Kajen Exploatering AB 
• Rapport NKE AB 
• Granskningsrapport 2020 
_ _ _ _ 
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§ 96 Reviderad verksamhetsplan 2021 
kommunstyrelsen 
(KS-2021-00203-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan 2021 för 
kommunstyrelsen (KS-2020-00689), 
 
att fastställa ramminskningen på 4,6 miljoner kronor enligt 
kommunfullmäktiges beslut i mål och resursplan 2021-2022 med 
plan för 2023-2024, (KS-2020-00278),  
 
att notera att ramminskningen på 4,6 miljoner kronor fördelas med 
3,6 miljoner kronor för anslaget för näringslivsåtgärder och 1 miljon 
kronor för anslaget för sociala investeringar, 
 
att fastställa förslag till fördelning av anslaget för näringslivsåtgärder 
35,2 miljoner kronor i enlighet med bilaga 2 ”Specifikation 
näringslivsanslaget 2021, 
 
att notera att kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges reviderade 
mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, (KS-2020-
01779), tillförts 85 miljoner kronor för oförutsedda behov och 10 
miljoner kronor för ökad tillväxt, samt 
 
att fastställa reviderad verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen 
enligt kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2020-00203-1), med 
följande redaktionella ändring: 
 

På sidan 27, under rubriken ”Kommunstyrelsens fördelning av 
justerat anslag”, står följande rad: ”-1,0 mnkr anslag för 
sponsring”. Detta är fel och ersätts av ”-1,0 mnkr anslag för 
sociala investeringar”, i enlighet med den tredje att-satsen. 

 

Ärendet 
Förslaget behandlar reviderad verksamhetsplan 2021 för 
kommunstyrelsen, (före detta mål och resursplan) för 2021 som varje 
nämnd beslutar om för sin verksamhet. Verksamhetsplanen för 
kommunstyrelsen innehåller den övergripande planeringen för 
kommunstyrelsens verksamheter, med ramtilldelning utifrån 
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kommunfullmäktiges reviderade beslut 2020-12-21 om mål och 
resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, (KS-2020-01779). 

Överläggning 
Kommundirektör Jonas Walker påpekar behovet av en redaktionell 
ändring i förslaget till verksamhetsplan, enligt följande: 
 

På sidan 27, under rubriken ”Kommunstyrelsens fördelning av 
justerat anslag”, står följande rad: ”-1,0 mnkr anslag för 
sponsring”. Detta är fel och ersätts av ”-1,0 mnkr anslag för 
sociala investeringar”, i enlighet med den tredje att-satsen. 

 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till service- och förvaltningsutskottets 
förslag med hänvisning till Moderaternas förslag till mål- och 
resursplan. 
 
Stefan Falk (L) yrkar avslag till service- och förvaltningsutskottets 
förslag med hänvisning till Liberalernas förslag till mål- och 
resursplan. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till service- och 
förvaltningsutskottets förslag med hänvisning till Kristdemokraternas 
förslag till mål- och resursplan. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag, med den specificerade redaktionella ändringen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Alicja Kapicas (M) med fleras avslagsyrkande och dels Hans 
Forsbergs (C) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Forsbergs (C) förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00203-1  
• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 - Reviderad efter KF- 

beslut 2020-12-21 §187  
_ _ _ _ 
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§ 97 Förslag till förändrad modell för förhyrning 
av bussdepå i Gärde 1:57 och uppsägning av 
hyreskontrakt 
(KS-2021-00275-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hemställa om att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län villkorar 
kommande upphandling och efterföljande trafikavtal för 
Stadstrafiken i Sundsvall med att bussdepån på fastigheten Gärde 
1:57 av operatören ska förhyras av SKIFU AB och nyttjas för 
stadstrafikens behov under trafikavtalets giltighet,  
 
att som en följd av föregående beslut säga upp befintligt avtal med 
SKIFU AB gällande bussdepån på Gärde 1:57 från den dag 
nuvarande avtal om kollektivtrafiken upphör, 
 
att uppmana SKIFU AB att teckna hyresavtal för bussdepån med den 
operatör som vinner nästa kollektivtrafikupphandling i Sundsvall 
samt, samt 
 
att kommunstyrelsen till SKIFU AB garanterar hyresintäkten för 
bussdepå på Gärde 1:57 under den tid som den kommande 
busstrafikupphandlingen avser. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att förändra formerna för uthyrning av 
bussdepån i Gärde så att operatören som driver kollektivtrafiken blir 
hyresgäst hos SKIFU AB istället för Sundsvalls kommun samt att 
som en följd av detta säga upp nuvarande hyresavtal. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00275-1 
_ _ _ _ 
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§ 98 Svar till revisorerna gällande övergripande 
granskning av dokumenthantering 
(KS-2021-00185-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets skrivelse, KS-2021-00185-2, som 
svar till revisorernas ”övergripande granskning av 
dokumenthantering”, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram former för 
introduktion och kompentensutveckling av registratorer. 
 

Ärendet 
Ärendet avser en granskning av Sundsvalls kommuns 
dokumenthantering. Granskningen är genomförd under hösten 2020 
av KPMG på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer. Ärendet är 
ett svar till revisorerna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00185-2  
• Kommunstyrelsens svar till revisorerna gällande övergripande 

granskning av dokumenthantering 
• Revisionsrapport - Översiktlig granskning av dokumenthantering 
_ _ _ _ 
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§ 99 Yttrande över remiss – Vattenförvaltning i 
Bottenhavets vattendistrikt 2021–2027 
(KS-2020-01055-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2020-
01055-2 som Sundsvalls kommuns remissvar, med tillägget att 
följande tre punkter arbetas in i remissvaret på lämplig plats: 
 

• Sundsvalls kommuns uppfattning är att den kommunala 
finansieringsprincipen ska följas och ökar de kommunala 
åtagandena så ska också kommunen tillföras resurser för att 
hantera det. 

• De dumpade gifttunnorna i Sundsvallsbukten är ett stort 
miljöproblem för området och vi anser att det tillsammans 
med statens roll i arbetet med att åtgärda problemet bör lyftas 
upp i åtgärdsprogrammet. 

• Sundsvalls kommuns uppfattning är att de oklarheter gällande 
kostnader, bedömning av vattenstatus och genomförandeplan 
som förslaget innebär kräver konsekvensanalyser och därefter ett 
politiskt ställningstagande från regeringen. 

 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till remissvar för Sundsvalls kommun avseende 
samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt. 
Samrådet avser förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021–2027. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag 
med tillägget att följande punkt arbetas in i remissvaret på lämplig 
plats: 

Sundsvalls kommuns uppfattning är att de oklarheter gällande 
kostnader, bedömning av vattenstatus och genomförandeplan 
som förslaget innebär kräver konsekvensanalyser och därefter 
ett politiskt ställningstagande från regeringen. 

 
Stefan Falk (L) instämmer i Niklas Säwéns (S) förslag. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-04-12 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01055-2 
• Sammanställning remissvar 
• Remissvar SVAB samråd vattenförvaltningen 2021-02-05 
• Protokoll miljönämnden 2021-02-17 Bilaga § 3 
• Miljökontorets skrivelse 2021-01-26 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2021-01-27 § 6 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-01-19 
_ _ _ _ 
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§ 100  Riktlinje och PM - hållbar bemanning 
(KS-2021-00183-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag på riktlinje för hållbar 
bemanning, 
 
att resurspass ska användas för att hantera överkapacitet, 
 
att inga delade turer får användas, 
 
att alla tillsvidaretjänster som utannonseras är heltid, 
 
att alla som i dagsläget har en deltidsanställning eller arbetar deltid 
erbjuds heltidsanställning eller heltidsarbete en gång per år, 
 
att riktlinjen för hållbar bemanning ersätter handlingsplan för heltid 
som norm (PN-2017-00015), 
 
att godkänna ”PM - förutsättningar för införandet av hållbar 
bemanning inom vård och omsorg”, 
 
att riktlinjen för hållbar bemanning införs succesivt från 2021-2024 
enligt framtagen införandeplan, 
 
att uppdra till HR-direktör att, vid behov, justera tidplanen för 
successivt införande med rapport till personalutskottet, samt 
 
att en översyn av riktlinjen genomförs efter att piloterna inom vård- 
och omsorgsförvaltningen avslutats. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har samverkat fram en riktlinje för hållbar 
bemanning. Riktlinjen samlar kommunens arbetsgivarpolitiska 
ställningstaganden inom arbetstidsförläggning, anställningsformer 
och resurseffektivitet. Riktlinjen har relativt stor påverkan på arbetet 
inom vård- och omsorgsförvaltningen. Därför har ett PM tagits fram 
kring införandet av hållbar bemanning inom förvaltningen. Detta PM 
beskriver utmaningar med införandet och förslag på lösningar till 
dessa utmaningar. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00183-1 
• Riktlinje - hållbar bemanning 
• PM - förutsättningar för införandet av hållbar bemanning 
_ _ _ _ 
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§ 101  Remissvar SOU 2020:78 Tillgängliga 
stränder - ett mer differentierat strandskydd 
(KS-2021-00283-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande ska utgöra 
Sundsvalls kommuns samlade yttrande över betänkandet Tillgängliga 
stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78), med 
följande förändringar: 
 

Sidan 1, under rubriken: "Sammanfattning av huvudsakliga 
synpunkter", femte stycket. Första meningen ändras till: "När 
det gäller förslag om lättnader från strandskydd i 
landsbygdsområden är vi positiva till själva grundidén att 
gynna landsbygdsutvecklingen, men tveksamma om 
utredarens förslag leder till den utveckling som förslaget 
syftar till.". Andra meningen ändras till: "Vi anser att det 
slutgiltiga förslaget bör innehålla möjligheter till lättnader 
från strandskydd som även kan innefatta strategisk 
landsbygdsutvecklings längs stråk och vid utvalda små orter 
och byar, och inte enbart vid spridd bebyggelse.". 
 
Sidan 4, under rubriken: "Upphäva strandskydd inom 
landsbygdsområden", tredje stycket. Ny första mening: "Vi 
ser en oro att för snäva kriterier gör att flera möjliga viktiga 
landsbygdsstråk i Sundsvalls kommun avskrivs redan före en 
prövning från kommun och länsstyrelse kan göras.". Andra 
(tidigare första) meningen ändras till: "Risk finns att 
länsstyrelsen med de kriterierna kommer bedöma att de 
områden i Sundsvalls kommun där lättnader kan göras 
framförallt återfinns i inlandet, med långa pendlingsavstånd 
till tätorten.". 
 
Sidan 4, under rubriken: "Upphäva strandskydd inom 
landsbygdsområden", fjärde stycket. Tredje och fjärde 
meningarna stryks. 
 
Sidan 4, under rubriken: "Upphäva strandskydd inom 
landsbygdsområden", femte stycket. Första (och enda) 
meningen ändras till: "Vi befarar att förslaget i sin nuvarande 
utformning inte kommer att tillämpas i någon större 
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utsträckning i vår kommun, då kommunen framförallt ser 
möjligheter närmare kommunens serviceorter och de 
utpekade LIS-områdena.” 

 

Ärendet 
Regeringskansliet genomför en remiss om ett förslag till ändrad 
strandskyddslagstiftning. Sundsvalls kommun utgör inte en utpekad 
remissinstans men ges möjlighet att lämna synpunkter. Remissvaren 
ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 3 maj 2021. 
Betänkandet i sin helhet bifogas ärendet. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till 
remissvar, med följande förändringar: 
 

Sidan 1, under rubriken: "Sammanfattning av huvudsakliga 
synpunkter", femte stycket. Första meningen ändras till: "När 
det gäller förslag om lättnader från strandskydd i 
landsbygdsområden är vi positiva till själva grundidén att 
gynna landsbygdsutvecklingen, men tveksamma om 
utredarens förslag leder till den utveckling som förslaget 
syftar till.". Andra meningen ändras till: "Vi anser att det 
slutgiltiga förslaget bör innehålla möjligheter till lättnader 
från strandskydd som även kan innefatta strategisk 
landsbygdsutvecklings längs stråk och vid utvalda små orter 
och byar, och inte enbart vid spridd bebyggelse.". 
 
Sidan 4, under rubriken: "Upphäva strandskydd inom 
landsbygdsområden", tredje stycket. Ny första mening: "Vi 
ser en oro att för snäva kriterier gör att flera möjliga viktiga 
landsbygdsstråk i Sundsvalls kommun avskrivs redan före en 
prövning från kommun och länsstyrelse kan göras.". Andra 
(tidigare första) meningen ändras till: "Risk finns att 
länsstyrelsen med de kriterierna kommer bedöma att de 
områden i Sundsvalls kommun där lättnader kan göras 
framförallt återfinns i inlandet, med långa pendlingsavstånd 
till tätorten.". 
 
Sidan 4, under rubriken: "Upphäva strandskydd inom 
landsbygdsområden", fjärde stycket. Tredje och fjärde 
meningarna stryks. 
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Sidan 4, under rubriken: "Upphäva strandskydd inom 
landsbygdsområden", femte stycket. Första (och enda) 
meningen ändras till: "Vi befarar att förslaget i sin nuvarande 
utformning inte kommer att tillämpas i någon större 
utsträckning i vår kommun, då kommunen framförallt ser 
möjligheter närmare kommunens serviceorter och de 
utpekade LIS-områdena.” 

 
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) 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 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00283-4 
• Förslag till yttrande SOU om strandskydd -Sundsvalls kommun 
• Betänkande SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd 
• Remissmissiv SOU 2020_78 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2021-03-17 § 13 
• Miljökontorets skrivelse 2021-03-05 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-03-24 § 53 
• Stadsbyggnadskontorets yttrande 2021-03-16 
• Delegationsbeslut kultur- och fritidsnämnden Internremiss - SOU 

2020:78 om strandskydd 
_ _ _ _ 
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§ 102  Motion (M) angående Sundsvalls 
befolkningstillväxt 
(KS-2020-00271-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara motionen besvarad. 
 

Ärendet 
I en motion föreslår motionärerna från Moderaterna att uppdra till 
kommunstyrelsekontoret att genomföra en översyn och identifiera 
faktorer som är anledningen till den låga befolkningstillväxten som 
Sundsvall uppvisar, samt att utifrån översynen i att-sats ett ta fram 
förslag till att öka den positiva befolkningstillväxten i Sundsvall i 
nivå med andra Norrländska kommuner. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar på finans- och näringslivsutskottets förslag 
att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Alicja Kapicas (M) med fleras förslag att bifalla motionen, dels 
finans- och näringslivsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00271-3 
• Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt 
_ _ _ _ 
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§ 103  Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 
Besluten återfinns i respektive utskotts protokoll. 
 

• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 16 mars 2021: 
 § 14 Remissvar - Samråd av Översiktsplan 2040 för 

Härnösands kommun 
 

• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 23 mars 2021: 
 § 26 Plan och budget 2021 för Sundsvalls väg framåt 

 
• Service- och förvaltningsutskottet den 23 mars 2021: 

 § 30 Förstudie och projektering av en ny fullstor 
idrottshall i centrala Sundsvall vid Åkersviks skola - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter  

 § 31 Förstudie och projektering av ny fullstor 
idrottshall i Indal - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 32 Granbergsskolan, förstudie - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 33 Höglundaskolan, arbetsmiljöåtgärder ljud och 
ljus etapp 1 - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 
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 § 36 Samhällsbetalda resor och smittspridning Covid-
19 - begränsning av antal resenärer (förlängning) 

 
Delgivningskvitton 

• KS-2020-00623-3 Delgivningskvitto Tillsynsmeddelande från 
Arbetsmiljöverket 2020/031840  

 
Yttranden 

• KS-2021-00122 Yttrande samråd - DP Borgaren 5 
• KS-2021-00130 Yttrande granskning- DP Tranviken Alnö 

Nysäter 3:6 o 5:1 
• KS-2021-00229-3 Remissyttrande Inriktning framtida EU-

program Interreg Sverige -Norge 2021-2027 
• KS-2021-00327 KS yttrande planprogram - Västra Haga 

sjukhusområdet 
 
Övriga delegationsbeslut 

• KS-2021-00224 Ventilationsaggregat, hemtjänstlokal 
Attmarhem 

• KS-2021-00359 Copernicus förskola, byte 4 stycken 
ventilationsaggregat 

 
Personalärenden 

• KS-2020-01219-1 Vidaredelegering slutande av 
kollektivavtal 

• KS-2021-00012-5 Anmälan av delegationsbeslut 
personalärenden  
(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på 
kommunstyrelsekontoret.) 

 
Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut Punkt i delega- 
tionsordning 

1 2021-03-18 Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m. 2021-08-
01 

HR-direktör 

2 2021-03-19 Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m.2021-10-0 

HR-direktör 

 
_ _ _ _ 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 104  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

• Styrelseprotokoll:  
 Protokoll Mitthem AB 2021-02-05 
 Protokoll Mitthem AB 2021-03-05 
 Protokoll Sundsvall Vatten AB 2021-02-18 
 Protokoll MittSverige Vatten AB 2021-02-18 
 Protokoll REKO AB 2021-02-18--19  
 Protokoll Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län 2021-03-16 
 Protokoll Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län 2021-03-24 
 Protokoll Samordningsförbundet Sundsvall 2021-

03-26 
_ _ _ _ 
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