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Protokollet omfattar §§ 80-97

Justeras 2022-04-13

Bodil Hansson
Ordförande §§ 80, 82-97

Niklas Säwén
Ordförande § 81

Liza-Maria Norlin
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 utses Liza-Maria Norlin med Kevin Sahlin som
ersättare.
____
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§ 80 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.
Detta ärende är även en återrapportering och kvittering av uppdragen
i kommunstyrelsens beslut 2022-03-14 § 76 Beslut med anledning av
läget i Ukraina.
Överläggning
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Jonas Walker först en
återrapportering enligt kommunstyrelsens beslut 2022-03-14 § 76
Beslut med anledning av läget i Ukraina.
Kommundirektör Jonas Walker fortsätter med att informera om
omvärldsläget, med bäring på Rysslands invasion av Ukraina, och de
konsekvenser det får för Sundsvalls kommun, främst avseende
flyktingsituationen.
____
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§ 81 Årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015
AB
(KS-2022-00036-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens ombud på bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
- disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Ärendet
Ostkustbanan 2015 AB har överlämnat årsredovisning för 2021 till
Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har överlämnat en
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en
granskningsrapport.
Jäv
Jäv antecknas för Bodil Hansson (S).
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00036-3
• Slutversion Årsredovisning för Nya Ostkustbanan 2021
• Undertecknad revisionsberättelse_Ostkustbanan 2015
AB_Charlotte_Bouvin_2021-12-31
• Granskningsrapport 2021 OKAB
____
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§ 82 Årsredovisning 2021 för Medelpads
Räddningstjänstförbund
(KS-2022-00045-4)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt
att godkänna årsredovisningen för 2021 för Medelpads
Räddningstjänstförbund.
Ärendet
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat
sin årsredovisning 2021 till medlemskommunerna. Förbundets
revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00045-4
• Årsredovisning 2021 (002)
• Revisonsberättelse RST Medelpad 2021
• Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31
• Internkontrollplan 2021
• Rapportering kontrollpunkter 2021
____
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§ 83 Revidering av Bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda och personer
med förtroendeuppdrag
(KS-2022-00334-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige utan eget
ställningstagande.
Ärendet
Arvodeskommittén har sett över dokumentet Bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med
förtroendeuppdrag. Dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige
för antagande.
Överläggning
Niklas Säwén (S) yrkar att ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige
utan eget ställningstagande.
Kevin Sahlin (SD) instämmer i Niklas Säwéns (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
att ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige utan eget
ställningstagande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00334-2
• Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
och personer med förtroendeuppdrag
• Protokollsutdrag arvodeskommittén 2022-02-15 § 48
• Bestämmelse om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
rev. 2022
• PM Underlag inför revidering av arvodesbestämmelserna för
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag
____
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§ 84 Revidering av riktlinjen för Sundsvalls
kommun avseende mutor och andra otillbörliga
förmåner
(KS-2020-01170-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna revideringar i riktlinjen avseende mutor och
andra otillbörliga förmåner, med följande ändring under punkt 9.
Efterlevnad i riktlinjen, där meningen:
”För en god efterlevnad är det även önskvärt om riktlinjen
återkommande lyfts vid t.ex. arbetsplatsdiskussioner”
skrivs om till:
”För en god efterlevnad ska riktlinjen återkommande lyftas
vid t.ex. arbetsplatsdiskussioner”
Ärendet
Ärendet avser en revidering av riktlinjen avseende mutor och andra
otillbörliga förmåner.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag,
med följande ändring under punkt 9. Efterlevnad i riktlinjen, där
meningen:
”För en god efterlevnad är det även önskvärt om riktlinjen
återkommande lyfts vid t.ex. arbetsplatsdiskussioner”
skrivs om till:
”För en god efterlevnad ska riktlinjen återkommande lyftas
vid t.ex. arbetsplatsdiskussioner”
Niklas Säwén (S) och Kevin Sahlin (SD) instämmer i Alicja Kapicas
(M) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Alicja Kapicas (M) med fleras förslag. Detta blir också
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag personalutskottet 2022-03-15 § 7
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01170-1
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-11

9

Riktlinje för Sundsvalls kommun avseende mutor och andra
otillbörliga förmåner (version 2)
• Protokollsutdrag Cesam 211122 riktlinje mutor och andra
otillbörliga förmåner
____
•
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§ 85 Framställan från Stadsutveckling i Sundsvall
AB om fortsatt samarbete kring strategisk hållbar
stadsutveckling
(KS-2021-01172-2)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 650 000 kr per år, totalt 1 950 000 kr, för medfinansiering
av projektet Strategisk hållbar stadsutveckling under perioden 2022
till 2024,
att medlen belastar anslaget för näringslivsverksamhet,
marknadsföring och turism,
att uppdra åt kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att uppdra åt
respektive förvaltning/bolag att utse en representant vardera till
projektets styrgrupp.
att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsen i
december 2022 återrapportera hur arbetet inom Stadsutveckling i
Sundsvall AB fortskrider.
Ärendet
Stadsutveckling i Sundsvall AB har inkommit med en framställan om
fortsatt samarbete kring strategisk hållbar stadsutveckling. Ärendet
behandlar framställan och föreslår fortsatt projektsamarbete under
perioden 2022 -2024.
Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar avslag till ärendet.
Alicja Kapica (M) önskar lämna en protokollsanteckning.
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja
Kapicas (M) protokollsanteckning.
Ordföranden yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets förslag,
med en tilläggsattsats:
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att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsen i
december 2022 återrapportera hur arbetet inom
Stadsutveckling i Sundsvall AB fortskrider.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
hennes eget förslag och dels Kevin Sahlins (SD) avslagsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt hennes eget förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) med fleras
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD)
lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ser behovet av en
växande stadskärna i Sundsvall. Presentkortet som kan lösas in i
lokala butiker har en stor potential och vi tror att ett större
upptagningsområde med fler butiker runt om i hela Sundsvalls
kommun, både ger fördelar för handlare och konsument, liksom det
stärker cityhandeln.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-03-22 § 19
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01172-2
• Framställan projektbeskrivning Sundsvall kommun
____
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§ 86 Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls
kommun 2022-2024
(KS-2022-00186-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 20222024 (KS-2022-00186),
att uppdra till förvaltningen att på lämpligt ställe i
kompetensförsörjningsplanen föra in följande åtgärd: I det fall att en
nämnd eller bolag bedömer, att de egna planerade åtgärderna i
kombination med de kommunövergripande åtgärderna i
kompetensförsörjningsplanen inte kommer att vara tillräckliga för
deras verksamhets kompetensförsörjningsbehov, ska detta skriftligen
meddelas kommunstyrelsekontoret HR.
att genomförandet av kompetensförsörjningsplanen återrapporteras
till personalutskottet två gånger per år.
Ärendet
Personalutskottet föreslås fastställa en kommunövergripande
kompetensförsörjningsplan 2022-2024.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag personalutskottet 2022-03-15 § 6
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00186-1
• Förslag kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 20222024
• Protokollsutdrag Cesam 220221 kompetensförsörjningsplan
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-11

13

§ 87 Kommunal representant i RBF Axhöjden
(KS-2022-00192-2)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen meddelar RBF Axhöjden att man även
fortsättningsvis önskar ha en ledamot och en suppleant i föreningens
styrelse,
att kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att utse
ledamot och ersättare i styrelsen för RBF Axhöjden, samt
att kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att utse en
person som ska representera kommunen på föreningens årsstämma.
Ärendet
Kommunen har sedan många år haft en representant och en ersättare i
RBF Axhöjdens styrelse. Föreningen har inkommit med en skrivelse
till kommunen där föreningen önskar ett besked från kommunen om
fortsatt representation i styrelsen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-03-22 § 20
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00192-2
• Skrivelse om Kommunal representant i RBF Axhöjden
____
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§ 88 Uppföljning av nyckeltal avseende individoch arbetsmarknadsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden 2021
(KS-2021-00277-3)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av individ- och
arbetsmarknadsnämndens och vård- och omsorgsnämndens nyckeltal
för år 2020, samt
att individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden överlämnar sitt underlag till kommunstyrelsen efter
nämndernas möten i november 2022 för nästa uppföljning.
Ärendet
Ärendet är en uppföljning av nyckeltal avseende individ- och
arbetsmarknadsnämndens samt vård- och omsorgsnämndens
verksamheter.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till utskottets förslag. Vidare
önskar hon lämna en protokollsanteckning.
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) instämmer i Liza-Maria
Norlins (KD) yrkande samt protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
utskottets förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) med
fleras protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M)
lämnar följande protokollsanteckning:
Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna är positiva till
uppföljning av nyckeltal från Individ- och arbetsmarknadsnämnden
samt Vård- och omsorgsnämnden men vi saknar nyckeltal inom
exempelvis väntetid till särskilt boende och äldres upplevda
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ensamhet. Vi noterar att det även behövs ytterligare fokus på den
palliativa vården i Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-03-22 § 18
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00277-3
• Sammanställning av individ- och arbetsmarknadsnämndens samt
vård- och omsorgsnämndens tabeller över nyckeltal
• Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-12-16 § 119
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse VON-2021-00187-2
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-1214 § 199
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse IAN-202100009-83
• Nyckeltal IAN vuxenutbildningen
• Utökad analys indikator
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-12 § 190
• Nyckeltal IAN och VON - KS-2020-00435-1
____
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§ 89 Genomförande av uppdrag Minskad
klimatpåverkan
(KS-2022-00257-1)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta bifogad Klimatplan för åren 2022-2024 som handlingsplan
för kommunens arbete med minskad klimatpåverkan,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra Klimatplan
2022-2024 i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag,
att tilldela kommunstyrelsekontoret 15 miljoner kr per år under åren
2022- 2024 för genomförande Klimatplan 2022-2024,
att delegera till chefen för avdelning Hållbar tillväxt att besluta om
finansiering av aktiviteter etc. utifrån Klimatplan 2022-2024, samt att
förfoga över 10 mnkr av avsatta budgetmedel,
att 5 mnkr av avsatta budgetmedel delegeras till service- och
förvaltningsutskottet att besluta om,
att i avsnittet ”Övergripande aktiviteter” i handlingsplanen stryka
punkten 4, ”100 000 träd till 100 000 medborgare”,
att i avsnittet ”Övergripande aktiviteter” i handlingsplanen stryka
sista meningen i punkten 7, ”Inspiratör förskola.”,
att under avsnittet ”Kolsänkor”, rubrik ”Aktiviteter”, i
handlingsplanen inarbeta ett uppdrag om hur trädplantering kan
användas som kolsänka,
att en ytterligare punkt läggs till under ”Övergripande aktiviteter” på
sidan 4 i Klimatplanen: ”Digitalisering en grön omställning. Den
digitalisering som genomförs i våra förvaltningar och bolag ska vara
grön och samtidigt vara ett verktyg för att nå klimatneutralitet
omställning.”, samt
att det läggs till ett nytt avsnitt på sidan 8 i Klimatplanen:
Grön digitalisering
Digitaliseringen är central för en lyckad grön omställning. Enligt
World Economic Forum kan 70 procent av hållbarhetsmålen i
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Agenda 2030 möjliggöras genom digitalisering med uppkopplade
produkter (IoT), AI och robotteknik. Digitala lösningar kan bidra till
utsläppsminskningar på tre olika sätt. För det första kan existerande
system optimeras, för det andra kan upptaget av hållbara lösningar
accelereras och för det tredje kan transformativa förändringar
åstadkommas.
Aktiviteter
- Kunskap om sambandet mellan grön och digital omställning. Öka
kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur
ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.
- Öppna data. Prioritera att tillgängliggöra öppna data som stödjer
hållbarhet med särskilt fokus på den gröna omställningen.
- Förståelse och lärande. Synliggör digitaliseringens effekt ur ett
hållbarhetsperspektiv.
- Kompetens. Ställ krav på att upphandlade digitaliseringskonsulter
kan visa på kompetens om digitaliseringens effekt ur ett klimat- och
hållbarhetsperspektiv. Samt att de ska kunna redovisa såväl negativ
som positiv klimatpåverkan från investeringen.
- Smart teknik. Använd smart teknologi för att minska energibehov
och för att stödja den gröna omställningen.
Ärendet
Ärendet redovisar en handlingsplan rörande delen Minskad
klimatpåverkan avseende ärende KS-2022-00149 Ordförandeförslag
- Åtgärder för att minska sociala skillnader och minskad
klimatpåverkan.
Överläggning
Hans Forsberg (C) begär att sammanträdet ska ajourneras.
När sammanträdet återupptas yrkar Hans Forsberg (C) bifall till
attsatserna 1, 2 och 3, samt avslag på attsats 4 i service- och
förvaltningsutskottets förslag, samt bifall till följande
tilläggsattsatser:
att delegera till chefen för avdelning Hållbar tillväxt att
besluta om finansiering av aktiviteter etc. utifrån Klimatplan
2022-2024, samt att förfoga över 10 mnkr av avsatta
budgetmedel.
att 5 mnkr av avsatta budgetmedel delegeras till Service- och
förvaltningsutskottet att besluta om.
Justerandes signatur
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att i avsnittet ”Övergripande aktiviteter” i handlingsplanen
stryka punkten 4, ”100 000 träd till 100 000 medborgare”.
att i avsnittet ”Övergripande aktiviteter” i handlingsplanen
stryka sista meningen i punkten 7, ”Inspiratör förskola.”
att under avsnittet ”Kolsänkor”, rubrik ”Aktiviteter”, i
handlingsplanen inarbeta ett uppdrag om hur trädplantering
kan användas som kolsänka.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till service- och
förvaltningsutskottets förslag, bifall till Hans Forsbergs (C) förslag
på tilläggsattsatserna 3, 4 och 5, samt bifall till följande tre attsatser:
att ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige eftersom det är
av principiell eller av större vikt för kommunen, både i hur
det styr verksamheten inom kommunen för lång tid och att det
innebär större ekonomiska åtaganden.
att en ytterligare punkt läggs till under ”Övergripande
aktiviteter” på sidan 4 i Klimatplanen: ”Digitalisering en
grön omställning. Den digitalisering som genomförs i våra
förvaltningar och bolag ska vara grön och samtidigt vara ett
verktyg för att nå klimatneutralitet omställning.”
att det läggs till ett nytt avsnitt på sidan 8 i Klimatplanen:
Grön digitalisering
Digitaliseringen är central för en lyckad grön omställning.
Enligt World Economic Forum kan 70 procent av
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 möjliggöras genom
digitalisering med uppkopplade produkter (IoT), AI och
robotteknik. Digitala lösningar kan bidra till
utsläppsminskningar på tre olika sätt. För det första kan
existerande system optimeras, för det andra kan upptaget av
hållbara lösningar accelereras och för det tredje kan
transformativa förändringar åstadkommas.
Aktiviteter
- Kunskap om sambandet mellan grön och digital
omställning. Öka kunskaper bland våra anställda gällande
digitaliseringens effekter ur ett klimat- och
hållbarhetsperspektiv.
Justerandes signatur
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- Öppna data. Prioritera att tillgängliggöra öppna data som
stödjer hållbarhet med särskilt fokus på den gröna
omställningen.
- Förståelse och lärande. Synliggör digitaliseringens effekt ur
ett hållbarhetsperspektiv.
- Kompetens. Ställ krav på att upphandlade
digitaliseringskonsulter kan visa på kompetens om
digitaliseringens effekt ur ett klimat- och
hållbarhetsperspektiv. Samt att de ska kunna redovisa såväl
negativ som positiv klimatpåverkan från investeringen.
- Smart teknik. Använd smart teknologi för att minska
energibehov och för att stödja den gröna omställningen.
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) instämmer i Liza-Maria
Norlins (KD) yrkande.
Kevin Sahlin (SD) yrkar avslag till service- och
förvaltningsutskottets förslag, samt bifall till första attsatsen ur LizaMaria Norlins (KD) förslag. Vidare önskar han lämna en
protokollsanteckning.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till sitt tidigare förslag, samt till andra
och tredje attsatserna ur Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Vidare
yrkar han att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen, och därmed
avslag till första attsatsen ur Liza-Maria Norlins (KD) med fleras
förslag.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras i
kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige, och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i
kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns tre förslag till beslut,
dels Hans Forsbergs (C) förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD)
förslag och dels Kevin Sahlins (SD) avslagsyrkande. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Hans Forsbergs (C) förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Kevin Sahlins (SD)
protokollsanteckning får lämnas.

Justerandes signatur
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Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD),
Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L) och Kevin Sahlin (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna är av uppfattningen att målen till stor del
känns väldigt abstrakta och kommer bli mycket tuffa, om inte
omöjliga, att uppnå. Sverigedemokraterna anser att de uppradade
förslagen, såsom “gratis elcyklar”, väderskyddade cykelparkeringar
och duschar vid alla kommunkoncernens arbetsplatser till
kommunens arbetare inte är ändamålsenliga med varken
uppdragsgivning angående minskad klimatpåverkan men heller inte
med kommunens uppdrag givet av folket, dessutom är det inte i
gemene kommuninvånares intresse. Dessa prioriteringar finner vi
nästintill absurda, med hänvisning att de t.o.m. kan anses vara
kontraproduktiva för klimatet. Vi anser att de ytterligare femton
miljoner kronorna man vill avsätta till detta projekt årligen till ett
område som redan är högt prioriterat, ska dessa medel tilldelas
istället på bland annat vård- och omsorg men även barn- och
utbildning.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2022-03-22
§15
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00257-1
• Klimatplan 2022-2024
____
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§ 90 ÖSTERDÄLJE 3:1, uppdrag om försäljning
av fastighet
(KS-2022-00247-1)

Beslut
Kommunstyrelsen besluta
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra Österdälje 3:1 med
tillhörande byggnader till högsta försäljningspris,
att tf. fastighetschef Magnus Karlsson ges rätt att underteckna
erforderliga köpehandlingar som krävs för att slutföra
fastighetsförsäljningen.
Ärendet
Sedan 2019 bedrivs ingen kommunal verksamhet på den
kommunägda fastigheten Österdälje 3:1. Ingen annan kommunal
verksamhet har behov av fastigheten inom överskådlig tid. Ärendet
utgörs av beslut om att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra
fastigheten.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2022-03-22
§17
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00247-1
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-11

22

§ 91 GULDSMEDEN 7, Ågatan 15 bostadsrätt,
uppdrag om försäljning
(KS-2022-00249-1)

Beslut
Kommunstyrelsen besluta
att ge Drakfastigheter i uppdrag att avyttra bostadsrätt om 138 kvm
som är tomställd per 2021-03-01 till högsta försäljningspris,
att ge tf. fastighetschef Magnus Karlsson i uppdrag att underteckna
erforderliga köpehandlingar som krävs för att slutföra försäljning.
Ärendet
Drakfastigheter har sedan 2021-03-01 en vakant bostadsrätt. Ingen
annan kommunal verksamhet har behov av lokalen inom överskådlig
tid. Ärendet utgörs av beslut om att ge Drakfastigheter i uppdrag att
avyttra bostadsrätten.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2022-03-22
§18
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00249-1
____
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§ 92 Motion (M) om arbetsintegrerad utbildning
för förskollärare
(KS-2021-00481-5)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första att-sats, det vill säga att ”uppdra till barnoch utbildningsnämnden att initiera arbetsintegrerad
förskollärarutbildning i samma nätverk som den arbetsintegrerade
grundlärarutbildningen genomförs”, samt
att avslå motionens andra att-sats, det vill säga att ”uppdra till barnoch utbildningsnämnden att utreda möjligheterna för att starta
arbetsintegrerad förskollärarutbildning tillsammans med
Mittuniversitetet om intresset från övriga i ovanstående nätverk inte
finns”.
Ärendet
Ärendet är svar på en motion som kommer från Viktoria Jansson (M)
och Sven Bredberg (M) där de föreslår att den arbetsintegrerade
grundskollärarutbildningen som finns i länet även omfattar förskolan.
Överläggning
Kevin Sahlin (SD) och Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till
personalutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
personalutskottets förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag personalutskottet 2022-03-15 § 9
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00481-5
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-09-29 §209
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse BUN-2021-003902
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-04-26 § 105
• Motion (M) om arbetsintegrerad utbildning för förskollärare
____
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§ 93 Motion (M) om ledarskapslyft för lärare
(KS-2021-00482-5)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Viktoria Jansson (M) och Sven Bredberg (M) föreslår i en motion
föreslår kommunfullmäktige att uppdra till barn- och
utbildningsnämnden att utforma en modell för kommunintern
kompetensutveckling i klassrumsledarskap, i syfte att öka studieron
och därmed också förbättra kunskapsresultaten. Motionen anger att
utbildningen gärna får genomföras i samarbete med Mittuniversitetet.
Det här ärendet är ett svar på motionen.
Överläggning
Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Ina Lindström
Skandevall (L) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) och Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till plan- och
utvecklingsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till motionen och dels bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD),
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-03-15 § 16
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00482-5
Justerandes signatur
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• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2021-08-25 §194
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
• Motion (M) om ledarskapslyft för lärare
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-11

26

§ 94 Motion (M) angående en individbaserad
integrationsplan och integrationsplikt i Sundsvall
(KS-2021-00606-5)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionens första att-sats, samt
att förklara motionens två sista att-satser besvarade.
Ärendet
Motionärerna från Moderaterna föreslår att fullmäktige beslutar att
inrätta en integrationsplikt och individuell integrationsplan för
nyanlända, samt att individ- och arbetsmarknadsnämnden ska ställa
krav på motprestation vid utbetalning av försörjningsstöd till
personer som har arbetsförmåga.
Överläggning
Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD)
yrkar bifall till motionen.
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till motionen. Vidare önskar han
lämna en protokollsanteckning.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till motionen och dels bifall till plan- och utvecklingsutskottets
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets
förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Kevin Sahlins (SD)
protokollsanteckning får lämnas.
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Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD),
Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L) och Kevin Sahlin (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna anser att motionen är duglig, men inte bra. Vi
ser en rad olika parametrar som stämmer överens med
Sverigedemokraternas motion om integrationsplikt, som tidigare har
hanterats av denna församling. Däremot bjuder vi in Moderaterna
till att istället för att diskutera semantik, i förhållande till
hanteringen av vår motion, att se det övergripande ändamålet med
motionen i fråga. Mot bakgrund av det, bifaller Sverigedemokraterna
motionen från Moderaterna.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-03-15 § 17
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00606-5
• Protokoll individ- och arbetsmarknadsnämnden 2022-01-25 § 7
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse
• Motion (M) angående en individbaserad integrationsplan och
integrationsplikt i Sundsvall
____
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§ 95 Motion (KD) angående ett bra boende hela
livet
(KS-2021-00910-3)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse den första att-satsen besvarad, samt
att avslå den andra att-satsen.
Ärendet
Ärendet avser svar på motion från Kristdemokraterna angående bra
boende hela livet.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Viktoria Jansson (M)
yrkar bifall till motionen.
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till motionen och dels bifall till finans- och näringslivsutskottets
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt finans- och näringslivsutskottets
förslag.
Reservation
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD),
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-03-22 § 21
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00910-3
• Motion (KD) angående ett bra boende hela livet
____
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§ 96 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
Beslut fattade av utskotten återfinns i respektive utskotts protokoll.

Justerandes signatur

•

Finans- och näringslivsutskottet den 7 mars 2022
 § 12 Överföring av nämndernas resultat och
investeringsanslag 2021 samt anslag för förbrukning av
överskott 2022

•

Finans- och näringslivsutskottet den 22 mars 2022
 § 17 Ekonomisk månadsrapport februari 2022

•

Service- och förvaltningsutskottet den 22 mars 2022
 § 16 Römsta förskola, ombyggnation av
ventilationsanläggningen - medel ur investeringsbudget
för förvaltningsfastigheter

•

Plan- och utvecklingsutskottet den 15 mars 2022
 § 13 Återrapport - Ordförandeförslag om utbyte av
information över myndighetsgränser
 § 15 Uppskalning Brobyggarverksamhet
 § 18 Ordförandeförslag – Specialistteam mot
nyrekrytering till kriminella miljöer
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Personalutskottet den 15 mars 2022
 § 3 Utredning chefers förutsättningar i Sundsvalls
kommun
 § 4 Uppföljning av arbetsgivarpolitisk strategi 2021,
område en (1) arbetsgivare
 § 8 Återrapportering av nämndernas åtgärder utifrån årlig
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021

•

Yttranden
• KS-2022-00290 - Delegationsbeslut 2022-03-21 - KSK
yttrande samråd - DP Del av Venus 2
• KS-2022-00286 - Delegationsbeslut 2022-03-22 - KSK
yttrande granskning - DP Sköns prästbord 1_72 och del av
1_36
• KS-2022-00320 - Delegationsbeslut 2022-03-28 - KSK
Yttrande Tidig dialog - Birsta 2.1, Skön, Sundsvalls kommun
Investeringsbeslut
• KS-2022-00314-1 - Delegationsbeslut 2022-03-15 Granlunda, kallelselarm
Personalärenden
• KS-2022-00012-1 Anmälan av delegationsbeslut
personalärenden
(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på
kommunstyrelsekontoret.)
Nr i
Datum
pärm för
beslut
1
202202-24
2
____

Justerandes signatur

202203-25

Beslut
Minskad arbetstid för
äldre anställda fr.o.m.
2022-08-17
Minskad arbetstid för
äldre anställda fr.o.m.
2022-09-01

Beslut
fattat
av
HRdirektör

Punkt i
delegationsordning
Punkt 18.1

HRdirektör

Punkt 18.1
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§ 97 För kännedom
(KS-2022-00080)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
•

Justerandes signatur

Styrelseprotokoll
 Protokoll Kommunalförbundet
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
2022-03-24
 Protokoll Midlanda Fastigheter AB 2022-02-22
 Protokoll Midlanda Flygplats AB 2022-02-22
 Protokoll Mitthem AB 2022-02-10
 Protokoll MittSverige Vatten & Avfall AB 2022-0217
 Protokoll Näringslivsbolaget AB 2022-02-17
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-02-12 VU
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-02-26 Styrelse
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-04-09 Styrelse
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-05-21
Konstituerande
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-05-21
Årsstämma
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-09-10 Styrelse
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-10-01 Styrelse
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-11-19 VU
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-12-03 Styrelse
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2021-12-10 Extra
Bolagsstämma
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2022-02-04 VU
 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB 2022-02-11
Styrelsen
 Protokoll Reko Sundsvall AB 2022-02-18
 Protokoll Samordningsförbundet Sundsvall 2022-0225
 Protokoll ServaNet 2022-02-17
 Protokoll Stadsbacken AB 2022-02-25
 Protokoll Sundsvall Elnät AB 2022-02-18
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Protokoll Sundsvall Oljehamn AB 2022-02-18
Protokoll Sundsvall Vatten AB 2022-02-17
Protokoll Sundsvalls Hamn AB 2022-01-27
Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 2022-0218

•

Övriga protokoll
 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2022-0323 - Omorganisation kultur- och fritidskontoret

•

Kommunrevisionen
 Protokoll kommunrevisionen 2022-03-17

•

Övrigt
 Brev om Parisavtalet med svar från kommunstyrelsens
ordförande

____

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum
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