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Plats Distanssammanträde via Skype 

  Ledamöter Närvarande0F0F0F0 F

1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 

Bodil Hansson (S), ordförande X   

Niklas Säwén (S), vice ordf. X   

Erfan Kakahani (V) X   

Lisa Tynnemark (S) X   

Anders Hedenius (S) X   

Åsa Ulander (S) X   

Hans Forsberg (C) X   

Sanna Jonsson (C) X   

Leif Nilsson (S) X   

Alicja Kapica (M) X   

Viktoria Jansson (M) X   

Stefan Falk (L) X   

Bertil Kjellberg (M) X   

Liza-Maria Norlin (KD) X   

Kevin Sahlin (SD) X   

    

Ersättare Närvarande¹   

Mikael Westin (S) X   

Frida Burman (S) X   

Jonas Väst (S) X   

Annika Kallin (S) X   

Jan Lahti (S) X   

Christina Nordenö (S) X   

Reinhold Hellgren (C) X   

Isabell Mixter (V) X   

Niklas Evaldsson (V) X   

Ina Lindström Skandevall (L) X   

Tom Emanuelz (M) X   

Jeanette Lozanovski (L) X   

Ronja Strid (KD) X   

Dan Rasmusson (SD) X   

Mats Hellhoff (SD) -   

    
 

Övriga närvarande    

Jonas Walker kommundirektör  

Örjan Folkesson ekonomidirektör  

Caroline Grafström  kommunsekreterare  

Pär Hammarberg kommunsekreterare  

 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Protokollet omfattar §§ 21-35 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Bodil Hansson 

Ordförande 

Bertil Kjellberg 

Justerare 

 

 

 

Caroline Grafström 

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 Bertil Kjellberg med 

Stefan Falk som ersättare 

 

_ _ _ _  
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§ 21 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: 

 

• Aktuellt läge Corona i Västernorrland och Sundsvall.  

 

• Pågående utländsk informationskampanj mot Sverige – 

nationell och lokal lägesbeskrivning 

 

• Presskonferens om situationen i Ukraina 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-14 5 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 22 Val av ersättare till kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott 

(KS-2022-00082-1) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Frida Burman (S) till ersättare i finans- och 

näringslivsutskottet efter Jeanette Hedlund (S), fram till det 

sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång. 

 

Ärendet 

Jeanette Hedlund (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i 

kommunstyrelsen och lämnar därmed också sitt uppdrag som 

ersättare i finans- och näringslivsutskottet. 

 

Nämnden ska därmed utse en ny ersättare till utskottet. 

Överläggning 

Åsa Ulander (S) yrkar på att Frida Burman (S) utses till ny ersättare i 

utskottet. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 

att utse Frida Burman (S) till ersättare i finans- och 

näringslivsutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00082-1  

 

 

_ _ _ _ 
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§ 23 Val av ledamot till kommunstyrelsens 
service- och förvaltningsutskott 

(KS-2022-00082-2) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Frida Burman (S) till ny ledamot i service- och 

förvaltningsutskottet efter Jeanette Hedlund (S), fram till det 

sammanträde då val av utskott förrättas nästa gång. 

 

Ärendet 

Jeanette Hedlund (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i 

kommunstyrelsen och lämnar därmed också sitt uppdrag som 

ledamot i service- och förvaltningsutskottet. 

 

Nämnden ska därmed utse en ny ledamot till utskottet. 

 

Överläggning 

Åsa Ulander (S) yrkar på att Frida Burman (S) utses till ledamot i 

utskottet. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 

att utse Frida Burman (S) till ledamot i service- och 

förvaltningsutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00082-2 

 

_ _ _ _ 
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§ 24 Val av ledamot till kommunala 
pensionärsrådet 

(KS-2022-00170-1) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Ina Lindström Skandevall (L) till ny ledamot i kommunala 

pensionärsrådet efter Catrin Eliasson (L), fram till det sammanträde 

då val av pensionärsråd förrättas nästa gång. 

 

Ärendet 

Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd och 

ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 

pensionärernas organisationer (lokalföreningarna).  

 

Catrin Eliasson (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen och lämnar därmed också uppdraget i 

pensionärsrådet. Kommunstyrelsen behöver därför välja en ny 

ledamot i rådet. 

 

Överläggning 

Stefan Falk (L) yrkar på att Ina Lindström Skandevall (L) utses till 

ledamot i pensionärsrådet. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 

att utse Ina Lindström Skandevall (L) till ledamot i kommunala 

pensionärsrådet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00170-1 

 

_ _ _ _ 
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§ 25 Gymnasieskolan – utvärdering av 
nämndsberedning och översyn av den 
organisatoriska tillhörigheten 

(KS-2021-00928-3) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att barn- och utbildningsnämnden även fortsatt ska ha ansvaret för 

gymnasieskoleverksamheten i Sundsvalls kommun,  

 

att ge i uppdrag till individ- och arbetsmarknadsnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden att utveckla den nämndgemensamma 

beredningen i enlighet med de remissvar nämnderna lämnat, samt  

 

att nämnderna årligen rapporterar till kommunstyrelsen hur 

samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

genomförs och vilka frågor beredningen arbetat med. 

 

Ärendet 

Ärendet är en uppföljning av frågor som rör gymnasieskolan från 

fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen. 

Överläggning 

Det noteras till protokollet att det ska göras en redaktionell ändring i 

kommunstyrelsekontorets skrivelse under rubriken ”Bakgrund” i 

slutet av första meningen. Där ska ”barn- och utbildningsnämnden 

(BUN)” ändras till ”vård- och omsorgsnämnden (VON)” inför 

utskick av handlingar till kommunfullmäktige.  

 

Kevin Sahlin (SD) och Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och 

utvecklingsutskottets förslag till beslut. 

 

Stefan Falk (L) yrkar bifall plan- och utvecklingsutskottets förslag. 

Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.  

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 

plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 

kommunstyrelsens beslut. 
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Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falks (L) 

protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 

Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Från Liberalernas sida hade vi gärna sett en organisatorisk 

förändring av gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att få en 

ökad samverkan. Dock anser vi att det i dagsläget inte är rätt 

tidpunkt att göra en sådan förändring med tanke på det rådande 

ekonomiska läget och tidigare organisationsförändringar. Därför 

säger vi dagsläget ja till att ha kvar den befintliga organisationen. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-01-18 §3 

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00928-3 

• Utvärdering av IANs och BUNs gemensamma nämndberedning 

för gymnasieskolan 

• Remiss - Den organisatoriska placeringen av gymnasieskolan 

• Protokollsutdrag fullmäktigeberedningen 2021-12-10 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-10-27 § 228 

• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2021-10-07 

• Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-10-27 § 

169 

• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-10-18 

 

_ _ _ _ 
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§ 26 Uppföljning av kommunstyrelsens 
handlingsplan för natur- och friluftsplanen 

(KS-2021-00971-3) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna kommunstyrelsekontorets uppföljning av handlingsplan 

2020-2021 för bidrag till genomförande av natur- och friluftsplanen 

(KS-2021-00971), samt 

 

att handlingsplan 2020-2021 för bidrag till genomförande av natur- 

och friluftsplanen fortsätter att gälla och utgör ny plan för 2022-2023.  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsekontorets handlingsplan siktar mot natur- och 

friluftsplanens vision och ska bidra till att uppfylla de mål som är 

antagna i Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan, utifrån de 

verksamheter som kommunstyrelsekontoret ansvarar för. 

Handlingsplanen ska ajourhållas så länge natur- och friluftsplanen är 

gällande. Nu genomför kommunstyrelsekontoret en uppföljning av 

natur- och friluftsplanen och denna uppföljning är kommunstyrelsens 

bidrag till den uppföljningen. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-01-18 §4 

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00971-3 

• Kommunstyrelsekontorets handlingsplan för Sundsvalls 

kommuns Natur- och friluftsplan 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

  

https://public360.sundsvall.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=285717
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§ 27 Avtal mellan Sundsvalls kommun och 
Studentkåren i Sundsvall 2022-2024 

(KS-2021-01148-2) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna det bilagda avtalet mellan Sundsvalls kommun och 

Studentkåren i Sundsvall för åren 2022-2024.  

 

Ärendet 

Ärendet är ett avtal för åren 2022-2024 mellan Sundsvalls kommun 

och Studentkåren i Sundsvall.  

Överläggning 

Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 

förslag till beslut samt till följande tilläggsattsats. 

 

att bjuda in representant från Studentkåren i Sundsvall för att 

redogöra för deras verksamheter, aktiviteter och planer till 

Kommunstyrelsen. 

 

Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Kevin Sahlins (SD) 

förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 

förslag. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-01-25 §3 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-01148-2 

• Förnyat avtal Studentkåren och Sundsvalls Kommun  

 

_ _ _ _ 
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§ 28 Kompetensförsörjningsstrategi för 
Sundsvall, uppdatering 

(KS-2021-01120-1) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera uppdateringen av strategin Kompetensförsörjning i 

Sundsvall daterad 2021-12-13,  

 

att den uppdaterade strategin redaktionellt ändras på sid 10 under 

punkten ”Attraktiv bild” där ”Sundsvall Norrlands huvudstad” tas 

bort, samt 

 

att nästa översyn genomförs under 2026. 

 

Ärendet 

En första översyn av strategin Kompetensförsörjning i Sundsvall ska 

genomföras under 2021. Ärendet avser denna översyn, och innebär 

ingen förändring av strategin utöver redaktionella förändringar 

syftande till att öka läsvänligheten samt uppdatering av den statistik 

som ligger till grund för strategin. 

Överläggning 

Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till finans- och 

näringslivsutskottets förslag samt till följande tilläggsatsats: 

 

att genomföra en fördjupad och kompletterande analys kring 

behovet av digital kompetens (branschbrett) och av IT-kompetens 

för IT-sektorn specifikt. 

 

Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Kevin Sahlin (SD) instämmer 

i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 

 

Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 

dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Liza-Maria 

Norlin (KD) med fleras förslag. Hon ställer dessa mot varandra och 

finner att kommunstyrelsens beslutar enligt finans- och 

näringslivsutskottets förslag. 
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Reservation 

Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M), Bertil Kjellberg (M), 

Viktoria Jansson (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-01-25 §2 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-01120-1 

• Kompetensförsörjningsstrategi Sundsvall, översyn 2021, 2021-

12-13 

 

_ _ _ _ 
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§ 29 Förvärv av fastigheten Vagnslasten 1 

(KS-2021-01141-2) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att förvärva fastigheten Vagnslasten 1 med förutsättningar i 

huvudsak enligt bifogat förslag till köpeavtal, 

 

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 

 

att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 

4 350 000 kronor för förvärv av fastigheten Vagnslasten 1 att 

finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt 

 

att övriga kostnader i samband med förvärvet, 1 122 500 kronor , får 

belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband 

med resultatöverföring 2023. 

 

Ärendet 

Ärendet avser förvärv av fastigheten Vagnslasten 1 i Gärde, 

Sundsvall. 

Överläggning 

Sanna Jonsson (C) yrkar avslag på ärendet. 

 

Kevin Sahlin (SD) och ordföranden yrkar bifall till 

kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. 

 

Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 

förslag. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 

dels kommunstyrelsekontorets förslag och dels Sanna Jonssons (C) 

förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 

 

Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) 

protokollsanteckning får lämnas. 
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Reservation 

Sanna Jonsson (C) och Hans Forsberg (C) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Kristdemokraterna yrkade i samband med Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2021-06-28 på återremiss av ärendet gällande 

framtida användning av det område i Gärde som används för 

bostäder. Detta på grund av att det saknades ett underlag där 

kommunen tagit ställning till vad det framtida användningsområdet 

ska vara och en analys för det vägvalet. I ÖP2021 pekas nu detta 

område ut som mark för utveckling av verksamheter och därmed 

behöver fastigheterna på sikt avvecklas. Även om vi fortsatt önskar 

en bättre ekonomisk analys för detta ställningstagande så väljer vi 

idag att godkänna förslaget till beslut då nuvarande fastighetsägare 

har fattat sina beslut utifrån det av fullmäktige fattade beslutet 

gällande förvärv av fastigheter. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse KS-2021-01141-2 

• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-12-15 §214 

• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 

• Bilaga 1 Köpeavtal Vagnslasten 1 

• Bilaga 2 Värdeutlåtande Vagnslasten 1 

 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-14 16 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 30 Förvärv av fastigheten Vagnshjulet 1 

(KS-2021-01142-2) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att förvärva fastigheten Vagnshjulet 1 med förutsättningar i 

huvudsak enligt bifogat förslag till köpeavtal, 

 

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 

 

att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 

2 400 000 kronor för förvärv av fastigheten Vagnslasten 1att 

finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt 

 

att övriga kostnader i samband med förvärvet, 635 000 kronor, får 

belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband 

med resultatöverföring 2023. 

 

Ärendet 

Ärendet avser förvärv av fastigheten Vagnshjulet 1 i Gärde, 

Sundsvall. 

Överläggning 

Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets 

förslag. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning 

 

Sanna Jonsson (C) yrkar avslag på ärendet. 

 

Kevin Sahlin (SD) och ordföranden yrkar bifall till 

kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 

dels kommunstyrelsekontorets förslag och dels Sanna Jonssons (C) 

förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. 

 

Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) 

protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 

Sanna Jonsson (C) och Hans Forsberg (C) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 

Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Kristdemokraterna yrkade i samband med Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2021-06-28 på återremiss av ärendet gällande 

framtida användning av det område i Gärde som används för 

bostäder. Detta på grund av att det saknades ett underlag där 

kommunen tagit ställning till vad det framtida användningsområdet 

ska vara och en analys för det vägvalet. I ÖP2021 pekas nu detta 

område ut som mark för utveckling av verksamheter och därmed 

behöver fastigheterna på sikt avvecklas. Även om vi fortsatt önskar 

en bättre ekonomisk analys för detta ställningstagande så väljer vi 

idag att godkänna förslaget till beslut då nuvarande fastighetsägare 

har fattat sina beslut utifrån det av fullmäktige fattade beslutet 

gällande förvärv av fastigheter. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-01142-2  

• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-12-15 §216 

• Bilaga Förvärv av fastigheten Vagnshjulet 1 

• Bilaga 1 Köpeavtal Vagnshjulet 1 

• Bilaga 2 Värdeutlåtande Vagnshjulet 1 

 

_ _ _ _ 
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§ 31 Ordförandeförslag - Åtgärder för att minska 
sociala skillnader och minskad klimatpåverkan 

(KS-2022-00149) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra till kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott att 

fördela resurser och uppdrag för att utjämna sociala skillnader och 

genomföra insatser som syftar till att stärka kontakten mellan skola, 

föräldrar och elever, 

 

att uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra 

uppdraget förstärkt arbetslinje, 

 

att individ- och arbetsmarknadsnämnden på kommunstyrelsens 

sammanträde den 220314 redovisar uppdragets upplägg, 

 

att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan 

för att öka elevernas måluppfyllelse, 

 

att barn- och utbildningsnämnden på kommunstyrelsens 

sammanträde 2022-03-14 redovisar uppdragets upplägg, 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra uppdraget minskad 

klimatpåverkan, 

 

att kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget justerar mål och 

resursplan 2022 med plan för 2023-2024 (KS-2021-00419) gällande 

borttagna sparkrav för kollektivtrafik, samt 

 

att kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget klargör behov av 

samordning och ansvar inom kommunkoncernen vad gäller 

utbyggnad av laddinfrastruktur. 

Ärendet 

Ordförande Bodil Hansson (S) har genom ett ordförandeförslag 

föreslagit en utökning av åtgärder för arbetet med att minska sociala 

skillnader och klimatpåverkan. 
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Överläggning 

Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till attsatserna 1, 4, 5 och 7 och avslag 

på attsatserna 2, 3, 6 och 8 i finans- och näringslivsutskottets förslag 

till beslut. Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning 

 

Alicja Kapica (M) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 

förslag. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning 

 

Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 

Kapicas (M) yrkande och protokollsanteckning. 

 

Hans Forsberg (C) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 

förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 

dels finans- och näringslivsutskottets förslag och dels Kevin Sahlins 

(SD) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets 

förslag. 

 

Vidare godkänner ordföranden att Kevin Sahlins (SD) samt Alicja 

Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlins (KD) 

protokollsanteckningar får lämnas. 

Reservation 

Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckningar 

Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Sverigedemokraterna har istället för att ta förslaget i sin helhet, valt 

att dela upp att-satserna i syfte av att låta dem stå på egna ben och 

tagit ställning till dem individuellt. Vi delger våra tankar kring att-

satserna var för sig. 

 

Vi ser väldigt positivt på första att-satsen. Att prioritera insatser för 

stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst och polisen som 

brödtexten beskriver, är något som Sverigedemokraterna som parti 

har bedrivit och lagt fokus på under en längre tid.  

 

Andra att-satsen om en förstärkt arbetslinje är vi däremot negativa 

till. I första hand var formuleringen väldigt abstrakt och vad de facto 

innebörden av vad denna kom-i-jobb modell skulle egentligen betyda. 

Motivationsträningar och praktik såsom städning kan ge viss 
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utdelning, vi menar att dessa resurser hade spenderats bättre på 

yrkesutbildningar inom bristyrken samt lärlingsutbildningar inom 

bristyrken då de empiriskt leder till jobb och gör individen mer 

attraktiv på arbetsmarknaden över lång sikt.  

 

Fjärde att-satsen är vi positiva till, det är i hög tid att man tillsätter 

en handlingsplan för bättre måluppfyllelse i skolan, det enda man 

kan anmärka på är att varför det inte har skett tidigare med tanke på 

de låga skolresultaten. 

 

Sjätte att-satsen motsätter vi oss starkt, vi ser inte att det är rimligt 

att ha som huvudmål att vara klimatneutrala till och med 2030, i 

synnerhet med tanke på kommunens ekonomiska ställning. Sundsvalls 

kommun bör istället beakta de lokala aktörer och värna om den 

lokala ekonomin när det kommer till exempelvis upphandlingar. Att 

införa hårdare krav skulle kunna innebära att man kan tappa vissa 

lokala företagare samt andra näringsidkare från att kunna delta med 

hänvisning till de potentiellt alltför hårda klimatkraven. Vi anser att 

man istället bör se på varje upphandling individuellt, vart man 

beaktar bland annat pris och miljö som vägledande och försöker 

behålla sina valmöjligheter till politikerna för beslut. Att man innan 

en förhandling redan stänger dörrar försvårar endast kommunens 

sits, och kan i sin tur leda till att kommunens företagsvänlighet 

raseras ytterligare.   

 

Det är inte ändamålsenligt att kommunen ska i större utsträck än de 

på kommunal verksamhetsmark bedriva el-laddningsinfrastruktur-

projekt, dessutom vi ser inte förslaget som tillräckligt genomtänkt för 

att kunna bifalla i dagsläget. Kommunen ska givetvis vara 

serviceinriktad och behjälplig gentemot privata aktörer som vill 

anordna laddningspunkter till fordon, men då vi omöjligt kan förutse 

vilka ekonomiska konsekvenser detta förslag skulle innebära 

framgent blir det avslag som gäller.  

 

Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 

lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är i grunden 

positiva till förslag som rör en stärkt arbetslinje, förslag som avser 

att stärka kunskapsnivåerna i skolan och minskade lokala utsläpp. En 

starkare arbetslinje hade kunnat införas dels för att bättra den 

ekonomiska situationen, men framför allt för att stärka 

förutsättningarna för den enskilde. Vi noterar att majoriteten öppnar 

för en starkare arbetslinje, men tar inte arbetslinjen till Sundsvall 
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fullt ut, som vi inom oppositionen länge talat för. Man hade 

exempelvis kunnat inkludera det privata näringslivet, som redan står 

för en stor del av intäkterna till välfärden, i detta förslag. Skolan i 

Sundsvall står inför stora ekonomiska utmaningar och behov av 

förbättrad kvalitet. Vi är även skeptiska till hårdare krav på 

upphandlingar och vi har även under denna mandatperiod sett beslut 

som signalerat försämringar till kollektivtrafiksresenärer, som 

exempelvis borttagandet av 100-lappen som infördes av den politiska 

koalitionen vi företrädde mellan 2010-2014. Vi är dock självklart 

positiva till en utökad laddinfrastruktur. Slutligen, finansieringen av 

detta ordförandeförslag härstammar från tillfälliga utdelningar och 

ökade skatteintäkter. Förslaget tydliggör vikten av en god ekonomisk 

hushållning framgent och vilken roll den spelar för Sundsvalls 

utveckling. Vi tycker också att det är beklagligt att den sittande 

majoriteten, som av en slump detta valår, beslutat sig för att förbigå 

det normala arbetet med att hantera budget och mål- och 

resursplanearbete. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-01-25 §4 

• Ordförandeförslag - Åtgärder för att minska sociala skillnader 

och minskad klimatpåverkan 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 32 Näringslivsåtgärder 2022 kopplade till 
Coronapandemin 

(KS-2022-00116-1) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att på kortast möjliga tid från det att fakturan inkommit, betala 

leverantörsfakturor till företag inom restaurang- och besöksnäringen, 

 

att kundfakturor till företag inom restaurang- och besöksnäringen ska 

ha en förfallodag som ligger 150 dagar framåt, 

 

att Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark 

avseende uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och 

torghandelsplatser (tillstånd krävs som vanligt) under perioden 1 

mars – 31oktober 2022, enligt taxa inom stadsbyggnadsnämndens 

och lantmäterinämndens område, 

 

att stadsbyggnadsnämndens underskott till följd av slopade avgifter 

för upplåtelse av mark, ska regleras i samband med resultatöverföring 

2023, 

 

att debitering av årliga kontrollavgifter till företag och ideella 

organisationer, enligt livsmedelslagen, flyttas fram så att 

förfallodagen blir den 30 september 2022, 

 

att debitering av årliga tillsynsavgifter för serveringstillstånd och för 

tobaksförsäljning, flyttas fram så att förfallodagen blir 30 september 

2022, samt 
 

att åtgärderna som medförförändrade förfallodagar för leverantörs 

och kundfakturor ska gälla fram till 30 september 2022. 

 

Ärendet 

Ärendet avser förslag till åtgärder under 2022, riktade till näringslivet 

och kopplade till coronapandemin. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00116-1  

 

_ _ _ _ 
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§ 33 Förlikningsavtal gällande 
pensionskompensation 

(KS-2022-00128-2) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna förslag till förlikningsavtal med Region Västernorrland 

angående pensionskompensation i samband med 

verksamhetsövergångar, där Sundsvalls kommun erhåller 20 616 680 

kronor, samt 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att underteckna avtalet. 

 

Ärendet 

Kommunförbundet Västernorrland har samordnat arbetet med att ta 

fram ett förlikningsavtal mellan Region Västernorrland och berörda 

kommuner i länet. Avtalet handlar om kompensation för 

pensionskostnader som kommunen har fått i samband med 

verksamhetsövergångar från regionen till kommunerna. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00128-2 

• Protokollsutdrag kommunförbundets styrelse 2021-12-10 §50 

• Förlikningsavtal pensionsskuld - uppdaterat 2021-12-28 

• Rapport - beräkning av pensionskompensation inkl bilaga 2021-

11-19 

 

_ _ _ _ 
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§ 34 Delegationsbeslut 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 

ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens 

delegeringsordning. 

 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen 

innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 

delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad 

delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 

fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 

Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott  

Besluten återfinns i respektive utskotts protokoll. 

 

• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 18 januari 2022: 

o § 5 Granskning av Översiktsplan 2040 för Härnösands 

kommun 

 

Yttranden 

• KS-2021-01130 Samråd - detaljplan upphäva utfartsförbud 

Lasarettsvägen 

• KS-2021-01135 Samråd - detaljplan för bostäder väster om 

Kungsbackavägen del av Granlo 3:187 och Äkrom 5:3 

Granloholm 

• KS-2021-01136 Samråd - detaljplan Sibirien del av 

Skönsberg villor 

• KS-2021-01154 Yttrande inför planbesked - Allsta 2:9 villor 

vid Östtjärn 

• KS-2021-01172 Samråd - detaljplan Sköns präsbord 1:72 och 

del av 1:36 Birsta 

• KS-2022-00133 Yttrande angående antagande av 

hemvärnsmän 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-14 26 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Delgivningskvitton 

• KS-2022-00126 Kvittens på delgivning ärende MK-2021-

3805 Föreläggande om provtagning avseende den slam- och 

oljeavskiljare 

• KS-2022-00144-3 Kvittens på delgivning ärende MK-2022-

126 - Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 

• KS-2022-00144-2 Kvittens på delgivning ärende MK-2022-

135 - Beslut om riskklassning och årlig avgift 

 

Investeringsbeslut 

• KS-2022-00150-1 Hellbergsskolan, arbetsmiljöåtgärder – 

medel ur 2022 års investeringsbudget för 

förvaltningsfastigheter 

 

Övriga delegationsbeslut 

• KS-2021-00094 Lista Externa avtal lokaler januari-juni 2021 

• KS-2021-00094-6 Lista Externa avtal lägenheter januari-juni 

2021 

• KS-2021-00094-7 Lista Externa avtal Äldreboende, LSS-

lägenheter Servicehus - januari-juni 2021 

 

Personalärenden 

• KS-2021-01183-1 Anställnings- och lönebeslut 

kommunstyrelsekontoret 2020-01--2021-12 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 35 För kännedom 

(KS-2022-00080) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga ärendena till handlingarna. 

 

Ärenden 

 

• Styrelseprotokoll: 

o Protokoll Mitthem AB 2021-12-17 

o Protokoll Stadsbacken AB 2021-12-10 

o Protokoll Stadsbacken AB 2022-01-14 

o Protokoll Sundsvall Logistikpark AB 2021-01-27 

o Protokoll Sundsvall Logistikpark AB 2021-05-20 

konstituerande 

o Protokoll Sundsvall Logistikpark AB 2021-05-20 

Årsstämma 

o Protokoll Sundsvall Logistikpark AB 2021-09-10 

o Protokoll Sundsvall Logistikpark AB 2021-09-30 extra 

bolagsstämma 

o Protokoll Sundsvall Logistikpark AB 2021-10-22 

o Protokoll Sundsvall Logistikpark AB 2021-12-10 

o Protokoll Sundsvall Oljehamn AB 2021-01-27 

o Protokoll Sundsvall Oljehamn AB 2021-02-12 

o Protokoll Sundsvall Oljehamn AB 2021-04-20 extra 

bolagsstämma 

o Protokoll Sundsvall Oljehamn AB 2021-05-15 

konstituerande sammanträde 

o Protokoll Sundsvall Oljehamn AB2021-05-20 Årsstämma 

o Protokoll Sundsvall Oljehamn AB 2021-09-10 

o Protokoll Sundsvall Oljehamn AB 2021-10-12 extra 

bolagsstämma 

o Protokoll Sundsvall Oljehamn AB 2021-10-22 

o Protokoll Sundsvalls Hamn AB 2021-01-27 

o Protokoll Sundsvalls Hamn AB 2021-02-12 

o Protokoll Sundsvalls Hamn AB 2021-04-20 Extra 

bolagsstämma 

o Protokoll Sundsvalls Hamn AB 2021-05-20 Årsstämma 

o Protokoll Sundsvalls Hamn AB 2021-06-16 

Konstituerande sammanträde 
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o Protokoll Sundsvalls Hamn AB 2021-09-10 

o Protokoll Sundsvalls Hamn AB 2021-10-12 extra 

bolagsstämma 

o Protokoll Sundsvalls Hamn AB 2021-10-22 

o Protokoll Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

i Västernorrlands län 2022-01-27 direktionen 

 

• Kommunrevisionen: 

o Grundläggande granskning - barn- och 

utbildningsnämnden 

o Grundläggande granskning - individ- och 

arbetsmarknadsnämnden 

o Grundläggande granskning - kommunstyrelsen 

o Grundläggande granskning - kultur- och fritidsnämnden 

o Grundläggande granskning - lantmäterinämnden 

o Grundläggande granskning - miljönämnden 

o Grundläggande granskning - stadsbyggnadsnämnden 

o Grundläggande granskning - vård- och omsorgsnämnden 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 


