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Ledamöter Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Bodil Hansson (S), ordförande X   
Niklas Säwén (S), vice ordf.  X   
Erfan Kakahani (V) X   
Lisa Tynnemark (S) X   
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Bertil Kjellberg (M) X   
Liza-Maria Norlin (KD) - Ina Lindström Skandevall (L) §§ 188-193 
  Tom Emanuelz (M) §§ 194-211 
Kevin Sahlin (SD) X   

 
Ersättare Närvarande   
Mikael Westin (S) X  § 199 
Frida Burman (S) X  § 199 
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
Jan Lahti (S) X   
Christina Nordenö (S) -   
Reinhold Hellgren (C) X  §§ 188-211 
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Niklas Evaldsson (V) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Tom Emanuelz (M) X   
Arne Engholm (L) X   
Ronja Strid (KD) X   
Dan Rasmusson (SD) X   
Mats Hellhoff (SD) -   

 
Övriga närvarande   
Jonas Walker  kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Jimmy Andersson kommunjurist  
Patrik Jonsson kommunsekreterare  
Pär Hammarberg kommunsekreterare  
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Protokollet omfattar §§ 188-211 
 
 
Justeras 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
 
Patrik Jonsson 
Sekreterare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare av dagens protokoll väljs Alicja Kapica med Viktoria 
Jansson som ersättare. 
_ _ _ _  
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§ 188  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:  
 

• Arbetet med civilförsvar och säkerhetsskydd 

• Verksamhetsplaneringen på kommunstyrelsekontoret 

 
_ _ _ _ 
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§ 189  Delårsrapport kommunstyrelsen januari - 
augusti 2022 
(KS-2022-00668-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2022 för 
kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns ekonomistyrningsregler ska nämndernas 
och kommunstyrelsens verksamhet följas upp i två delårsrapporter 
och en årsrapport under verksamhetsåret. Delårsrapport januari-
augusti 2022 för kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelsens 
beslutade verksamhetsplan 2022, KS-2021-00846. 

Överläggning 
Kommundirektör Jonas Walker svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll service- och förvaltningsutskottet 2022-09-27 § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00668-1 
• Kommunstyrelsens Delårsrapport 2 2022 
• T2 Statusrapport intern kontroll kommunstyrelsens verksamhet 
• T2 Statusrapport intern kontroll kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 
_ _ _ _ 
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§ 190  Delårsrapport januari-augusti 2022 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2022-00672-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2022 för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämnden begäran om 
kompensation för ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av 
höjning av riksnormen 2022, 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran om 
kompensation för ökade kostnader för indexökning 2022, 
 
att hänskjuta individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran om 
kompensation för kostnadsökningarna för riksnorm ekonomiskt 
bistånd, ökad inflation och indexökning arvoden familjehem för 2023 
och framåt till ärendet Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 
2025-2026, 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran om köp av 
inventarier för utlokalisering till Nacksta, Skönsberg och Ljustadalen, 
0,9 miljoner kronor, 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran om 
kompensation för hyreskostnader,1,5 miljoner kronor för 
utlokalisering Nacksta, Skönsberg och Ljustadalen samt 
 
att omdisponera 1,1 miljoner kronor från kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget 2022 till kommunstyrelsens investeringsbudget 
2022 för finansiering av inköp av pistmaskin. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
augusti 2022 för kommunen och kommunkoncernen.  

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att moderaterna återkommer i ärendet 
vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens 
beslut.  
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Stefan Falk (L) meddelar att liberalerna återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens beslut 

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-10-03 § 77 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00672-1  
• Delårsrapport 2 2022 för kommunen och kommunkoncernen  
 
_ _ _ _ 
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§ 191  Fullmakt för kommunens bankkonton samt 
bank- och plusgiron 2022, revidering 
(KS-2022-00705-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återkalla den nu gällande fullmakt KS-2021-00908 
 
att för år 2022 bemyndiga Peter Palmqvist, Maria Ring 

(kommunstyrelsekontoret, ekonomi), Hanna Nordling, Pia 
Westin, Ingrid Engström, Josefin Karlsson, Linda Westin, 
Ulrika Andersson (servicecenter), Camilla Westlund, Monica 
Engvall Persson, Jessica Henriksson, Helena Westland, 
Simon Rydham, Elisabeth Kindahl och Elisabeth Edman för 
kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till 
organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens 
bankkonton, bank- och plusgiron för Sundsvalls kommuns 
donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona, och 
för bankkonton samt plusgiron knutna till Insamlingsstiftelsen 
Sundsvalls Naturskyddsfond med organisationsnummer 
889202-2891: 
• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag 
• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner 

och saldon 
• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, 

 
att för år 2022 bemyndiga Ing-Mari Engström, Synnöve Sundqvist, 

Monika Högberg, Sara Talling, Sofie Forsström-Tillberg och 
Ann-Charlotte Engblom att två i förening verkställa 
utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser 
bankfilen som sänds, samt 

 
att för år 2022 bemyndiga Ingela Berglund, Gunbritt Dahlén, Jenny 

Forssén, Jennie Lindqvist, Lena Larsson (arbete och 
försörjning, ekonomiskt bistånd), Lina Nordin, Elin 
Svelander, Anna Pashneva, Gunilla Bergqvist, Kerstin 
Eriksson, Karoline Garcia, Christine Westling, Erik Sundberg, 
Anna Eklund Lidin , Erika Hansen, 

            My Oderstad, Malin Wretman, Helena Räihä, Ulrika 
Rudberg,  Milica Gardasevic, Jennie Hägglund, Jessica 
Strand, Jonna Sundborg, Sara Östling samt Frida Johansson  
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            att två i förening verkställa utbetalningar i bankens 
            betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar 
            inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen.  

Ärendet 
I fullmakten är Elisabeth Edman som är vikarie på SC Ekonomi och 
stöttar upp under en tjänstledighet tillagd. I de fall det finns personer 
med samma namn i kommunen har organisatorisk tillhörighet 
angivits i fullmakten. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 68 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00705-1  

_ _ _ _ 
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§ 192  Revidering av riktlinje rekrytering 
(KS-2022-00327-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa reviderad riktlinje för rekrytering, inklusive 
processbeskrivning samt tillhörande bilagor 1 till 4, enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag 2022-08-19 (KS-2022-00327-1), 
 
att uppdra till HR-direktör att vid behov göra nödvändiga 
revideringar i riktlinjens processbeskrivning samt övriga bilagor. 

Ärendet 
Riktlinje för rekrytering behöver revideras. Revideringen gäller 
främst ett tillägg gällande arbetsgivarkontroll av uppehålls- och 
arbetstillstånd vid rekrytering.  

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) lämnar ett tilläggsyrkande:  
 
att komplettera punkten 5.6 i riktlinje för rekrytering "Rekryterande 
chef beställer testet hos Kommunhälsan som genomför testet på 
slutkandidaten." med efterföljande mening "I de fall då 
slutkandidaten är hemmahörande i annan kommun ska Kommun-
hälsan erbjuda alternativa möjligheter för drogtestning med 
möjlighet att göra testet på en ort eller vid en tid som passar 
slutkandidaten.” 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 
 
Stefan Falk (L) och Kevin Sahlin (SD) ställer sig bakom Viktoria 
Janssons (M) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut dels 
personalutskottets förslag, dels Viktoria Janssons (M) förslag. Hon 
ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt personalutskottets förslag. 

Reservation 
Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L) och Kevin Sahlin (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokoll personalutskottet 2022-09-20 § 25 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00327-1 
• Förslag revidering av riktlinje i rekrytering 
• Bilaga 1 Checklista för likabehandling 
• Bilaga 2 Arbetsgivarens kontroll av uppehålls- och arbetstillstånd 
• Bilaga 3 Anställning och arbetsmiljö för minderåriga 
• Bilaga 4 Kontroll av belastningsregister 
• Protokollsutdrag Cesam samverkan riktlinje rekrytering 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 193  Hemställan om revidering styrdokument för 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten 
(KS-2022-00533-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag på ny förbundsordning för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 
 

Ärendet 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län har hemställt om att medlemmarna ska anta förslag till ny 
förbundsordning för kollektivtrafikmyndigheten. De nu gällande 
styrdokumenten har under 2021 sagts upp av Region Västernorrland 
och nytt förslag har därefter arbetats fram. Ärendet rör 
ställningstagande till nytt förslag på förbundsordning för 
kollektivtrafikmyndigheten och om det kan antas av Sundsvalls 
kommun. 

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag, dels Kevin Sahlins (KD) 
förslag om återremiss av ärendet. 
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag.  
 
Vidare konstaterar hon att det finns ett förslag till beslut och det är 
service- och förvaltningsutskottets. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut.  

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) återkommer vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens beslut. 
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Reservation 
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga motivering: Sverigedemokraterna finner att ambitionerna 
med överenskommelsen är goda, med en likvärdig och rättvis 
kollektivtrafik i fokus för länets alla medborgare. Dock ser vi brister 
med underlaget till överenskommelsen där kostnadsanalyser och de 
ekonomiska underlagen saknas, för att kunna fatta ett informerat och 
välgrundat beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll service- och förvaltningsutskottet 2022-09-27 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00533-3  
• Förslag – Förbundsordning kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten 
• Bilaga 1 2022-03-03 

 
_ _ _ _ 
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§ 194  Biblioteksplan 2022-2027 
(KS-2022-00371-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Biblioteksplan 2022-2027, Plan för Sundsvalls kommuns 
biblioteksverksamhet, reviderad version 2022-02-10 
 

Ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och regioner anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Kultur- 
och fritidsförvaltningen tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till biblioteksplan. 
Kultur- och fritidsnämnden har godkänt förslaget. Biblioteksplanen 
beskriver den långsiktiga inriktningen på kommunens 
biblioteksverksamhet. Förslaget bygger på dialog med användare av 
bibliotekets tjänster och användarundersökningar där barn och ungas 
röster har varit tongivande.  

Biblioteksplanen ska gälla perioden 2022-2027 och ersätta den som 
antogs av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 30 och som har gällt för 
perioden 2017-2021. 

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) yrkar om två tillägg till beslutsförslaget; 
att tillföra Landsbygden som en prioriterad grupp samt att arbeta in 
detta i biblioteksplanen för Sundsvalls kommun 2022-2027. Han 
önskar också att få lämna en protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag, dels Kevin Sahlins (SD) förslag. 
Hon ställer dessa 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 
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
För Sverigedemokraterna är det viktigt att även landsbygden blir en 
prioriterad grupp i arbetet om biblioteksutveckling i Sundsvalls 
kommun. Det är viktigt demokratiskt och sett till allmän rätt till 
folkbildning. Således anser Sverigedemokraterna att vi bör även göra 
landsbygden till en prioriterad grupp inom biblioteksplanen. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2022-09-20 § 45 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00371-2  
• Biblioteksplan 2022-2027, 2022-02-10 
• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-03-23 § 30 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse –  

KFN-2020-00782-12 
_ _ _ _ 
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§ 195  Detaljplan för Verksamhetsområde i Nedre 
Stockvik 
(KS-2022-00703-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att påbörja planläggning enligt 
4 kap. 2 § Plan- och Bygglagen (2010:900) 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark i enlighet 
med utpekande i översiktsplanen.  

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2022-09-20 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00703-1 
• Preliminär avgränsning av planområdet 
_ _ _ _ 
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§ 196  Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en 
plan för framtiden 
(KS-2022-00592-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande över ”rapporten 
Arlanda flygplats - en plan för framtiden” (KS-2022-00592-2) 

Ärendet 
Statsrådet Tomas Eneroth beslutade den 15 februari 2022 att tillkalla 
en bokstavsutredare med uppdrag att ta fram en plan för Arlanda 
flygplats framtida utveckling 
 
Sundsvalls kommun har erbjudits att lämna synpunkter på rapporten 
“Arlanda flygplats - en plan för framtiden”. Kommunstyrelsen 
yttrande ska vara tillhanda utredaren senast 31 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00592-2 - Remiss 

av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden 
• Yttrande över remiss Arlanda flygplats - en plan för framtiden 

(Ds 2022_11) 20221005 
• Ds 2022 11 Arlanda flygplats– en plan för framtiden 
• Missiv - Ds 2022 11 Arlanda flygplats - en plan för framtiden 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 197 Svar på revisionsrapport, 
jämställdhetsintegrering av arbetsmiljöarbetet 
(KS-2022-00335-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets svar på revisionsrapporten,  
 
att överlämna svaret till kommunens revisorer.  
 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer 
granskat kommunens arbete med ett jämställdhetsintegrerat 
arbetsmiljöarbete. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och granskade nämnder 
lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten 
senast den 24 oktober 2022. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll personalutskottet 2022-09-20 § 26 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00335-4  
• Granskning av jämställdhetsintegrering av arbetsmiljöarbetet 

 
_ _ _ _ 
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§ 198  Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2023 med plan för 2024 
(KS-2022-00815-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2023:  
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 25 
september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2024:  
29 januari, 26 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 30 
september, 28 oktober, 25 november och 16 december, samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00815-1 - 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023 med plan för 
2024 

_ _ _ _ 
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§ 199  Hemställan från Medelpads 
räddningstjänstförbund (MRF) om 
medelstilldelning för 2023 
(KS-2022-00700-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig positiv till en ökning av medelstilldelningen till 
Medelpads Räddningstjänstförbund med totalt 5 686 tkr 2023. En 
fördelning görs mellan medlemskommunerna enligt gällande modell 
där Sundsvalls andel är 4 378 tkr, 

att hänskjuta frågan om att tillskjuta driftmedel enligt hemställan 
från Medelpads Räddningstjänstförbund, till den slutliga beredningen 
av Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026, samt 
 
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att i samråd med övriga 
medlemskommuner göra en översyn av ägaruppdraget för Medelpads 
Räddningstjänstförbund. 

Ärendet 
Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) har hemställt om utökad 
medelstilldelning för 2023 och framåt, utöver ersättning för 
löneöversyn. Totalt har förbundet hemställt om ytterligare 8 195 tkr 
för 2023. 

Jäv 
Åsa Ulander (S) och Leif Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 70 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00700-2  
• Missiv 2022-05-31 hemställan medelstilldelning MRF 2023 
• Hemställan medelstilldelning MRF 2023 
_ _ _ _ 
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§ 200  Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel 2023 
(KS-2022-00602-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelser för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel, daterad 2022-05-23 (KS-2022-00602), att gälla 
från 1 januari 2023, 
 
att fastställa timavgiften inom området för handel med vissa 
receptfria läkemedel för år 2023 till 1 307 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, höja den 
antagna timavgiften med procentsatsen för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad året innan den nya 
taxan börjar gälla. 

Ärendet 
För tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel har 
miljönämnden rätt att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av 
kommunfullmäktige. Ärendet avser förslag till sådan taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att moderaterna återkommer i ärendet 
vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 71 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00602-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 38 
• Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 

2023 
• SKL-Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 201  Taxa inom strålskyddslagens område för 
2023 
(KS-2022-00606-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23 (KS-2022-
00606), inom strålskyddslagens område, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den nya timavgiften 
blir 1 307 kronor, 
 
att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex förkommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har rätt enligt strålskyddslagen, att ta ut avgift för den 
tillsyn och kontroll som utförs. Kommunfullmäktige fastställer taxan 
i de fall förändringar skiljer sig från indexuppräkning. Ärendet gäller 
miljönämndens förslag till en sådan taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att moderaterna återkommer i ärendet 
vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 74 
• Kommunstyrelekontorets skrivelse - KS-2022-00606-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 42 
• Taxa inom strålskyddslagens område för 2023 
• SKL Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 202  Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa 2023 
(KS-2022-00603-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23 (KS-2022-
00603), enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa, 
 
att timavgiften ska vara 1 307 kronor, 
 
att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har rätt enligt lagen om skydd mot internationella hot 
mot människors hälsa, att ta ut avgift för den tillsyn och kontroll som 
utförs. Kommunfullmäktige fastställer taxan i de fall förändringar 
skiljer sig från indexuppräkning. Ärendet avser miljönämndens 
förslag till taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att moderaterna återkommer i ärendet 
vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00603-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 39 
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa för 2023. 
• SKL-Handläggningskostnad per timme MB 2022 
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§ 203  Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet 2023 
(KS-2022-00604-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelser för uppdragsverksamhet, daterad  
2022-05-23 (KS-2022-00604), att gälla från 1 januari 2023, 
 
att timavgiften för uppdragsverksamhet ska vara 1 307 kronor från 
och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, höja den 
antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad året innan den nya 
taxan börjar gälla såvitt inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 

Ärendet 
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att 
ta ut avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. Miljönämnden har upprättat 
förslag till sådan taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att moderaterna återkommer i ärendet 
vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 73 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00604-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 40 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2023 
• SKL-Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 204  Taxa för offentlig livsmedelskontroll 2023 
(KS-2022-00605-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelser för offentlig kontroll inom 
livsmedels-områdena, daterad 2022-05-16, att gälla från 1 januari 
2023, 
 
att fastställa timavgiften för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena för år 2023 till 1 345 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2023, höja den antagna timavgiften med 
procentsatsen för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
För offentlig kontroll inom livsmedelsområdet har miljönämnden rätt 
att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Ärendet avser miljönämndens förslag till sådan taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att moderaterna återkommer i ärendet 
vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 75 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00605-2 
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 41 
• Taxebestämmelser 16 maj 2022 
• Beräkning livs timavgift 2023 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 205  Taxebestämmelser för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter 
(KS-2022-00607-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23(KS-2022-00607, 
för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, 
 
att den nya timavgiften blir 1 307 kronor, 
 
att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll 
av foder och animaliska biprodukter, får en kontrollmyndighet ta ut 
avgift för kostnader för offentlig kontroll. Miljönämnden har 
upprättat förslag till en sådan taxa för 2023. 

Deltagande i beslut 
Alicja Kapica (M) meddelar att moderaterna återkommer i ärendet 
vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 76 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00607-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 43 
• Taxebestämmelser offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
• SKL Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 206  Retroaktivt beslut om VA-avgifter för 
perioden 2012-2022 samt beslut om fastställande 
av beslutade VA-avgifter för 2023 
(KS-2022-00670-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2012, enligt bifogade 
bilaga 1 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2012. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2013, enligt bifogade 
bilaga 2 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2013. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2014, enligt bifogade 
bilaga 3 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2014. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2015, enligt bifogade 
bilaga 4 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2015. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2016, enligt bifogade 
bilaga 5 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2016. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2017, enligt bifogade 
bilaga 6 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2017. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2018, enligt bifogade 
bilaga 7 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2018. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2019, enligt bifogade 
bilaga 8 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2019. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2020, enligt bifogade 
bilaga 9 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2020. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2020, enligt bifogade 
bilaga 10 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 april 2020. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2021, enligt bifogade 
bilaga 11 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2021. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2022, enligt bifogade 
bilaga 12 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2022. 
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att fastställa beslutad taxa för 2023, i enlighet med bifogade bilaga 
13 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendet 
Ärendet avser dels ett retroaktivt fastställande av tillämpade 
avgiftsnivåer för Sundsvall Vatten AB:s va-taxor för åren 2012-2022 
och dels ett fastställande av Sundsvalls Vatten AB:s fattade beslut för 
Va-taxa 2023.  

Överläggning 
Jimmy Andersson, kommunjurist svarar på frågor. 

Deltagande i beslut 
Kevin Sahlin (SD) meddelar att sverigedemokraterna återkommer i 
ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i 
dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 69 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00670-1  
• 1 VA-taxa 2012 
• 2 VA-taxa 2013 
• 3 VA-taxa 2014 
• 4 VA-taxa 2015 
• 5 VA-taxa 2016 
• 6 VA-taxa 2017 
• 7 VA-taxa 2018 
• 8 VA-taxa 2019 
• 9 VA-taxa 2020 tom 31 mars 
• 10 VA-taxa 2020 from 1 april 
• 11 VA-taxa 2021 
• 12 VA-taxa 2022 
• 13 VA-taxa 2023 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2012-09-27 höjning taxa 2013 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2013-09-24 höjning taxa 2014 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2014-02-20 anläggningsavgift 

2015 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2014-08-21 höjning 

brukningsavgift 2015 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2014-11-27 beslut om 

anläggningsavgift 2015 
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• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2015-08-25 beslut om 
anläggningsavgift för 2016 samt ändring i va-taxan 2016 

• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2018-08-23 beslut om taxor för 
2019 

• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2019-05-23 VA-tax för 2020 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2020-05-28 VA-tax för 2021 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2021-05-27 VA-tax för 2022 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2022-05-24 VA-tax för 2023 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2016-08-24 beslut om budgetram 

för 2017 samt oförändrad tax för 2017 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2017-08-29 beslut om budgetram 

för 2018 samt oförändrad taxa för 2018 
_ _ _ _ 
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§ 207  Motion (KD) angående kuratorer inom 
äldreomsorgen 
(KS-2022-00285-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att ge vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta 
kuratorstjänster inom äldreomsorgen. Detta för att äldre som är i 
behov av hemtjänst eller bor på ett särskilt boende ska få hjälp med 
både den fysiska och psykiska hälsan.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2022-09-20 § 49 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00285-4  
• Protokoll Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-22 § 65 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse – 

VON-2022-00095-4 
• Motion (KD) 
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§ 208  Motion (M) om obligatoriska hembesök vid 
ansökan om försörjningsstöd 
(KS-2021-01067-5) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 

Ärendet 
Moderaterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att ge 
individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda 
möjligheten till obligatoriska hembesök vid ansökan om 
försörjningsstöd. Motionen har remitterats till individ- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Viktoria Jansson (M) meddelar att moderaterna återkommer i ärendet 
vid kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens 
beslut.  
 
Stefan Falk (L) meddelar att liberalerna återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar inte i dagens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2022-09-20 § 47 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01067-5 
• Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämnden  

2022-05-17 § 112 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse –  

IAN-2022-00061-2  
• Motion (M) 

_ _ _  
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§ 209  Motion (M), (L), (KD) om fler småhus i 
Sundsvalls kommun 
(KS-2022-00283-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Ärendet består av ställningstagande till ”Motion Blå Allians (M, L, 
KD) om fler småhus i Sundsvalls kommun” som föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att stadsbyggnadsnämnden 
prioriterar detaljplanearbete för småhusbebyggelse.  

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels plan- 
och utvecklingsutskottets förslag, dels Viktoria Janssons (M) och 
Stefan Falks (L) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2022-09-20 § 48 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00283-6  
• Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-15 § 102 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - SBN-2022-00361-2 
• Motion Blå Allians (M), (L) och (KD)  

_ _ _ _ 
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§ 210  Delegationsbeslut 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut.  
 

Ärendet  
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,  
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens  
delegeringsordning.  
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen  
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer  
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott:  
Besluten återfinns i respektive utskottsprotokoll.  
 
Personalutskottet den 20 september 2022  

• § 24 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022  
 
Service- och förvaltningsutskottet den 27 september 2022  

• § 45 Lokaler Sundsvalls gymnasium fordonsprogrammet, 
inriktning transport  

 
Finans- och näringslivsutskottet den 3 oktober 2022  

• § 78  Finansiell rapport januari-augusti 2022  
 
Delgivningskvitton  
 
KS-2022-00753-4 Delgivningskvittens Sundsvalls tingsrätt i B 381-22  
 
Investeringsbeslut  
 
KS-2022-00806-1 - Delegationsbeslut 2022-09-27 - Västermalms skola, 
anpassning för FABFAS särskola – medel ur investeringsbudget för 
anpassning  
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Personalärenden  
 
KS-2022-00012-9 Anmälan av delegationsbeslut personalärenden  
(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på kommunstyrelse-
kontoret.)  
 
Nr i 
pärm  

 Datum för 
beslut  

 Beslut   Beslut 
fattat av  

 Punkt i 
delegations-
ordning  

  

 1   2022-09-01   Minskad arbetstid för 
äldre anställda fr.o.m. 
2023-01-01  

 HR- 
direktör  

 Punkt 18.1    

 2   2022-09-21   Minskad arbetstid för 
äldre anställda, 
förlängning  

 HR- 
direktör  

 Punkt 18.1    

 
Tilldelningsbeslut  
 

• KS-2019-00760 Tilldelningsbeslut Operatörstjänster 2019 
• (UH-2019-330)  
• KS-2021-00672 Tilldelningsbeslut Brandskyddsmaterial och 

service (UH-2019-588)  
• KS-2021-01075 Tilldelningsbeslut Försäkringsmedlartjänster  

(UH-2021-710)  
• KS-2021-01104 Tilldelningsbeslut Hemtjänst och hemsjukvård 

på distans. God Nära Vård - Pilot Indal-Liden  
• KS-2022-00100 Tilldelningsbeslut Kemikaliehanteringssystem  
• (UH-2021-213)  
• KS-2022-00135 Tilldelningsbeslut Plantskoleväxter - Buskar & 

träd (UH-2021-707) 
• KS-2022-00176 Tilldelningsbeslut Laboratorietjänster  

(UH-2021-622) 
• KS-2022-00250 Tilldelningsbeslut Digital Distansteknik med 

låg fördröjning (UH-2021-716) 
• KS-2022-00305 Tilldelningsbeslut Skötsel av inomhusväxter  

(UH-2021-134) 
 
Yttranden 
 

• KS-2022-00719 Granskning detaljplan Ostkustbanan 
Kubikenborg Sundsvall C 

• KS-2022-00724 Granskning detaljplan Credit 7 och 8 
• KS-2022-00757 Yttrande inför planbesked för del av Sidsjö 

2:1 
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• KS-2022-00764 KSK yttrande granskning - DP 
Kungsbackavägen villor 

• KS-2022-00784 KSK yttrande tidig dialog - Gista 5:46 
 
Övriga 
 

• KS-2022-00731-1 Projektet Omställningsmedel Sundsvall – 
Kompetensförsörjning 

• KS-2022-00810-1 Externa avtal lokaler - januari - juni 2022 
• KS-2022-00810-2 Externa avtal lägenheter - januari - juni 

2022 
• KS-2022-00810-3 Externa avtal- Äldreboende, LSS-

lägenheter, Servicehus januari - juni 2022 
_ _ _ _ 
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§ 211  För kännedom 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna.  
 

Ärendet  
Styrelseprotokoll: 

• Protokoll Sundsvall elnät 2022-09-13  
• Protokoll Midlanda Fastigheter AB 2022-09-22  
• Protokoll Midlanda Flygplats AB 2022-09-22  
• Protokoll Näringslivsbolaget 2022-09-15  
• Protokoll Samordningsförbundet Sundsvall 2022-09-16  
• Protokoll Stadsbacken AB 2022-09-02  
• Protokoll Servanet 2022-06-20  
• Protokoll Servanet 2022-06-29 – extrainsatt  
• Protokoll SKIFU 2022-08-23 – extrainsatt  
• Protokoll SKIFU 2022-09-09  
• Protokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 2022-08-26  

 
Övriga protokoll: 

• Protokoll Din Tur Förbundsdirektionen 2022-09-29 
• Protokoll Skönhetsrådet 2022-03-03 

 
 
_ _ _ _ 
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