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Protokollet omfattar §§ 83-110 
 
 
Justeras 2020-05-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Viktoria Jansson 
Justerare 

 
 
Patrik Jansson 
Sekreterare 
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Justering 
 
Till justerare väljs Viktoria Jansson med Liza-Maria Norlin som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 83  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2020-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

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

Överläggning 
Kommundirektör Åsa Bellander ger kommunstyrelsens ledamöter en 
lägesrapport om kommunens hantering av situationen rörande 
coronaviruset och Covid-19. 
 
_ _ _ _ 
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§ 84  Kommunstyrelsens ordförande rapporterar 
(KS-2020-00014) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 85  Slutligt investeringsbeslut Sundsvall 
Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls 
Hamn AB 
(KS-2020-00473-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare 
337 mnkr i en logistikpark med tillhörande infrastruktur (totalt 785 
mnkr),  
 
att den ytterligare investeringen ska finansieras via lån från 
Sundsvalls kommuns internbank, 
 
att godkänna bifogat ramavtal mellan SCA AB, Stadsbacken AB och 
Sundsvall Logistikpark AB, med nödvändiga formaliaändringar, 
enligt dess lydelse i bilaga 5, Ramavtal – Genomförande av 
Sundsvall Logistikpark, med tillhörande bilagor, avseende 
genomförande av Logistikparken, och uppdra åt Stadsbacken AB och 
Sundsvalls Logistikpark AB att underteckna detsamma, 
 
att godkänna bifogat förslag på revidering av bolagsordningen för 
Sundsvalls Logistikpark AB, enligt dess lydelse i bilaga 6, Förslag 
på ny bolagsordning Sundsvalls Logistikpark AB, 
 
att godkänna bifogat tillägg till befintligt aktieägaravtal Sundsvalls 
Hamn AB och nytt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB enligt dess 
lydelse i Bilaga 10, Tilläggsavtal inkl bilagor och nytt 
aktieägaravtal, samt bemyndiga Stadsbacken AB och 
kommunstyrelsen att underteckna dessa, 
 
att godkänna att Sundsvalls hamn AB ingår nya uppdrags- och 
nyttjanderättsavtal dels med Sundsvalls kommun dels, med SCA 
Logistics AB, avseende marken inom hamnområdet, enligt dess 
lydelse i bilaga 12, Nyttjanderättsavtal, samt 
 
att uppdra till Stadsbyggnadsnämnden att utföra försäljning av mark 
enligt bilagd överenskommelse mellan Sundsvalls kommun och 
SCA. 
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Ärendet 
Ärendet rör godkännande av slutlig investering avseende Sundsvall 
Logistikpark AB samt aktieägaravtal för Sundsvalls Hamn AB.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Alica Kapicas (M) förslag och 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden yrkar på majoritetens förslag som är bifall till 
kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
kommunstyrelsekontorets förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
 
Vidare godkänner han att Alicja Kapica (M) och Stefan Falks (L) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD) meddelar att de 
återkommer i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
deltar därför inte i dagens beslut. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) lämnar följande 
protokollsanteckning:  
 
Logistikparken säkrar jobbtillfällen och är en hållbar och långsiktig 
investering för Sundsvallsregionen, där behovet av effektiva 
transport- och exportlösningar är stort. Projektet vilar på ett 
ömsesidigt samarbete med bland annat SCA, där vi vill betona vår 
vilja att Sundsvalls kommun går in i detta projekt enbart under 
förutsättning att ett koncernbeslut tas snarast av SCA efter beslut i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00473-2 
• Bilaga 1, Genomförandebeslut Beslut om investering 2013-06-17 
• Bilaga 2, Granskning av underlag för beslut om genomförande av 

Sundsvall Logistikpark 
• Bilaga 3, Protokoll SBAB 2020-03-30 
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• Bilaga 4, Slutligt investeringsbeslut 
• Sundsvall Logistikpark AB, SLPAB 2020-00026 
• Bilaga 5, Ramavtal – Genomförande av Sundsvall Logistikpark, 

med tillhörande bilagor 
• Bilaga 6, Förslag på ny bolagsordning Sundsvalls Logistikpark 

AB 
• Bilaga 7, Nuvarande bolagsordning för SLPAB 
• Bilaga 8, Investeringsbeslut Sundsvall Logistikpark AB, SBAB-

2020-00032 
• Bilaga 9, Protokoll Sundsvall Logistikpark AB 2020-03-26 
• Bilaga 10, Tilläggsavtal inkl bilagor och nytt aktieägaravtal 
• Bilaga 11, karta och markpris 
• Bilaga 12, Nyttjanderättsavtal 
• Bilaga 13, Illustration över färdig landbyggnad och containerkaj 

med bakomliggande hamnplan 
• Stadsbacken AB protokoll 2020-05-04 § 55, separat utskick 
• Stadsbacken AB protokoll 2020-04-27 § 45, separat utskick 
• Stadsbacken AB PM 2020-04-24, separat utskick 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-11 10 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 86  Samverkan och fördelning av 
sjukvårdsmaterial till följd av covid-19 
(KS-2020-00451-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom samordning och fördelning av skyddsutrustning i 
Västernorrlands län, enligt uppdragsbeskrivningens lydelse i bilaga 1 
 
att uppdra till förvaltningsdirektör vid vård- och 
omsorgsförvaltningen att delta som Sundsvalls kommuns 
representant i logistikberedningen samt att ansvarar för att rapportera 
kommunens tillgång och behov av skyddsutrustning, 
 
att uppdra till kommundirektör att fatta de beslut om omfördelning 
av resurser som kan bli aktuella att fatta för Sundsvalls kommuns del 
med anledning av samordningen, enligt uppdragsbeskrivningens 
lydelse i bilaga 1, 
 
att beslutanderätten med stöd av att-sats tre villkoras med att beslutet 
först tagits upp för samråd med kommunstyrelsens ordförande, samt 
 
att beslut och samråd enligt att-sats tre och fyra ska dokumenteras 
och tas upp för kännedom vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde eller så snart det är möjligt. 
 

Ärendet 
Ärendet rör samverkan och fördelning av tillgänglig 
skyddsutrustning i länet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00451-1 
• Bilaga PM Fördelning skyddsutrustning Slutversion 

Uppföljning av beslut 
Då de bestämmelser som ligger till grund för överenskommelsen 
förutsätter kris eller extraordinär händelse för att aktualiseras samt då 
det läge som det svenska samhället befinner sig i snabbt kan 
förändras och därmed medföra både lättnader och skärpningar av 
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regelverken, vilket helt kan förändra förutsättningarna för detta 
samarbete så är det kommunstyrelsekontorets bedömning att detta 
ärende behöver en kontinuerlig uppföljning. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår utifrån ovanstående att ärendet ska 
tas med som en stående informationspunkt vid kommunstyrelsen 
kommande sammanträden för att på så vis hållas aktuell samt skapa 
möjligheter för kommunstyrelsen att bli uppmärksammade på 
eventuella förändringar som föranleder revidering eller återtagande 
av ärendet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 87  Ordförandeförslag om rekrytering av ny 
kommundirektör 
(KS-2020-00523) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice 
ordförande och oppositionsråd att utgöra rekryteringsgrupp, 
 
att fastställa kommundirektörens roll och organisatoriska ställning 
enligt bifogat förslag ”Kommundirektörens roll och organisatoriska 
ställning” (daterat 2020-04-23), samt 
 
att tidigare beslut, ”Kommunsdirektörens roll och organisatoriska 
ställning”, (kommunstyrelsen 2016-06-13, Dnr KS-2016-00490) 
upphör att gälla. 
 

Ärendet 
Nuvarande kommundirektör har meddelat arbetsgivaren att hon vill 
avsluta sin anställning som kommundirektör, vilken därmed upphör 
senast 2020-10-11. Kommunstyrelsen behöver därför rekrytera en ny 
kommundirektör. I samband med detta föreslås också att tidigare 
beslut om kommundirektörens roll och organisatoriska ställning 
revideras. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till ordförandeförslaget om rekrytering av 
ny kommundirektör. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag om rekrytering av ny kommundirektör (KS-

2020-00523), separat utskick 
• Kommundirektörens roll och organisatoriska ställning (2020-04-

23), separat utskick 
_ _ _ _ 
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§ 88  Årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 
AB 
(KS-2020-00036-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunens ombud på bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 AB 
följer revisorns förslag och 
 

- behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 
samt 

- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

 

Ärendet 
Ostkustbanan 2015 AB har överlämnat årsredovisning för 2019 till 
Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har överlämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en 
granskningsrapport. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med 
justeringen att ärendet beslutas i kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Jäv 
Bodil Hansson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00036-1 
• Årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB med 

revisionsberättelse och granskningsrapport 
 
_ _ _ _ 
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§ 89  Årsredovisning 2019 för Svenska Kommun 
Försäkrings AB 
(KS-2020-00040-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud på bolagsstämman i Svenska Kommun 
Försäkrings AB följer revisorns förslag och 
 
-disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt 
-beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 

Ärendet 
Svenska Kommun Försäkrings AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har lämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00040-1 
• Årsredovisning 2019 Svenska Kommun Försäkrings AB - utan 

fastställelseintyg 
• Revisionsberättelse Svenska Kommun Försäkrings AB KPMG 
• Lekmannarevisorernas Granskningsrapport 2019 SKFAB 
 
_ _ _ _ 
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§ 90  Årsredovisning 2019 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 
(KS-2020-00045-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 
Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt 
 
att godkänna årsredovisningen för 2019 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund. 
 

Ärendet 
Direktionen för Medelpads räddningstjänstförbund har överlämnat sin 
årsredovisning 2019 till medlemskommunerna. Förbundets revisorer har 
överlämnat sin revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00045-1 
• Årsredovisning 2019 
• Revisionsberättelse 2019 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-11 16 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 91  Årsredovisning 2019 för Scenkonst i 
Västernorrland AB 
(KS-2020-00043-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunens ombud på bolagsstämman i Scenkonst 
Västernorrland AB 
följer revisorns förslag och 
 

- disponerar vinstmedel i enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen, samt 

 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.  
 

Ärendet 
Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 
2019 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har lämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har lämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00043-3 
• Granskningsrapport 2019 Scenkonst Västernorrland - 

Lekmannarevisorerna 
• Scenkonst Västernorrland AB Årsredovisning och 

revisionsberättelse 2019 
 
_ _ _ _ 
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§ 92  Avtal mellan Sundsvalls kommun och 
SKIFU rörande studentsocial miljö - återremitterat 
ärende 
 (KS-2018-00652-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avtal mellan Sundsvalls kommun och SKIFU, 
daterat 2018-11-07, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Ärendet rör ett reviderat avtal mellan Sundsvalls kommun 
och SKIFU rörande studentsocial miljö i kvarteret 
Grönborg. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 
2019-01-28 med hänsyn till ett plötsligt uppkommet läge i 
avtalsförhållandet. Nu finns förutsättningar för ett 
långsiktigt arbete, och därför kommer detta ärende upp 
igen.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-03-24 - § 22 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00652-5  
• Avtal mellan Sundsvalls kommun och SKIFU 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-11-07  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28 §10 
 
_ _ _ _ 
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§ 93  Förslag till nytt aktieägaravtal samt 
uppdaterad bolagsordning i Svenska Kommun 
Försäkrings AB (SKFAB) 
 (KS-2019-01112-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal för Svenska Kommun 
Försäkrings AB, 
 
att godkänna förslag till ny bolagsordning för Svenska Kommun 
Försäkrings AB, samt 
 
att godkänna förslaget till ny fördelning av aktieinnehav i Svenska 
Kommun Försäkrings AB, vilket leder till ett minskat aktieägande för 
Sundsvalls kommun  
 

Ärendet 
Ärendet rör godkännande av reviderat aktieägaravtal samt förslag till 
ny bolagsordning för Svensk Kommun Försäkrings AB.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-04-21 - § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01112-2 
• E-post Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad 

bolagsordning i Svenska Kommun Försäkrings AB 
• Bilaga a) Missiv aktieägaravtal samt bolagsordning 
• Bilaga b) Slutligt förslag till Aktieägaravtal 191212 
• Bilaga c) Förslag till ny bolagsordning 
• Bilaga d) Protokoll från ägarsamråd 
• Bilaga e) Nuvarande aktieägaravtal 
• Bilaga f) Avtalsmall preklusionsavtal 
• Bilaga g) Exempel avslut av försäkringsavtal 
• Bilaga m och n med TK som aktieägare 
• Bilagor till aktieägaravtal 7.4 samt 8.1 
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• Bilagor till aktieägaravtal 8.3.1 
• Bilagor till aktieägaravtal 8.3.2 
• Bilagor till aktieägaravtal 8.4.2B 
 
_ _ _ _ 
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§ 94  Revisionsrapport- Granskning av strategi 
och åtgärder för en ekonomi i balans 
 (KS-2020-00288-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 
2020-03-27 som svar på revisionsrapport ”Granskning av strategi och 
åtgärder för en ekonomi i balans”, 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram ett förslag på 
förbättrad budgetprocess för arbetet med kommunfullmäktiges mål- 
och resursplan  som även inkluderar en förbättrad 
resursfördelningsmodell, 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag på en 
gemensam process för budgetering i kommunorganisationen, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att tillse att de åtgärdsplaner 
som beslutas i kommunorganisationens nämnder och styrelser är 
ändamålsenliga och att de följs upp på ett strukturerat sätt. 
 

Ärendet 
Revisorerna har genomfört en granskning med syfte att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning vad gäller genomförande av 
beslutade åtgärdsplaner. Granskningen omfattar också följsamhet till 
lagstiftningen vad gäller balanskravet. Vidare har styrningen mot 
kommunens övergripande finansiella mål granskats. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens 
ekonomistyrning av socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden inte är ändamålsenlig, då styrelsen i sin 
budgetberedning bereder budgetar inför fullmäktige som är 
underfinansierade år efter år. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-04-21 - § 30 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00288-2 
• Revisionsskrivelse 2020-02-21 
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• EY Granskningsrapport: Granskning av strategi och åtgärder för 
ekonomi i balans 

Uppföljning av beslut 
De förslag på uppdrag till kommunstyrelsekontoret som beskrivs i 
skrivelsen bör återrapporteras till kommunstyrelsen senast i januari 
2021 inför arbetat med kommunfullmäktiges tekniskt omräknade Mål 
och resursplan 2022 med plan för 2023-2024. 
 
_ _ _ _ 
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§ 95  Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, 
attestanter och ersättare 
 (KS-2020-00398-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa attestantförteckning (KS-2020-00398-1) för 
kommunstyrelsens stiftelseförvaltning för år 2020 och tills vidare. 
 

Ärendet 
Stiftelselagen reglerar förvaltningen av stiftelser. Kommunstyrelsen 
är i egenskap av kommunens högsta förvaltande organ förvaltare för 
kommunens stiftelser. Förvaltningen sker genom s k anknuten 
förvaltning och omfattar för närvarande 87 stiftelser. 
 
Under år 2020 överförs samtliga arbetsuppgifter från 
kommunstyrelsekontoret – ekonomi till servicecenter - ekonomi, 
förutom medelsförvaltningen av donationsstiftelsernas tillgångar som 
även framåt kommer att hanteras av kommunens internbank och 
utifrån fastställd placeringspolicy. 
 
Kommunstyrelsen behöver därför fatta nytt beslut om attestanter och 
ersättare anpassat den nya arbetsfördelningen inom 
kommunstyrelsens organisation. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2020-04-21 - § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00398-1 
• Attestförteckning stiftelser 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 96  Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, 
revisionstjänster för granskning av år 2019 
 (KS-2020-00399-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Charlotte Bouvin, Ernst & Young AB, som auktoriserad 
revisor för granskning av räkenskapsår 2019 för de stiftelser som har 
tillgångar över 1,5 mnkr. 
 

Ärendet 
Kommunrevisionen har tidigare upphandlat revisionstjänster för 
räkenskapsåren för år 2016-2017 med förlängning 1 + 1 år. Avtalet 
tecknades med Ernst & Young AB. Den utsedde auktoriserade 
revisorn har avslutat sin anställning och därför behöver en ny 
auktoriserad revisor utses för granskning av stiftelsernas bokslut 
2019. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2020-04-21 - § 32 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00399-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 97  Beslut VA-plan för Sundsvalls kommun 
 (KS-2019-00539-14) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att upphäva de två första att-satserna i kommunfullmäktiges beslut 
2011-06-20 § 207 och därmed upphäva de nu gällande principerna 
för ansvarsfördelning vad gäller dagvatten mellan kommunen och 
Sundsvalls Vatten AB, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29 § 215 och 
därmed upphäva nu gällande handlingsplan för vatten och avlopp, 
 
att anta föreslagen VA-strategi, 
 
att anta föreslagen VA-utbyggnadsplan,  
 
att anta föreslagen Vattenförsörjningsplan, samt 
 
att anta föreslagen Dagvattenplan.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna Riktlinjer för enskilt VA till miljönämnden för vidare 
beredning och beslut, samt 
 
att överlämna Handlingsplan allmänt VA till Sundsvall Vatten AB 
för vidare beredning och beslut. 

Ärendet 
Nu gällande VA-plan som beslutades 2014 är i vissa delar inaktuell 
och uppfyller inte kraven i bland annat Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram. Ett reviderat förslag till VA-plan har därför tagits 
fram. Förslaget till VA-plan består i sin helhet av sju dokument varav 
fyra ska behandlas av kommunfullmäktige: VA-strategin, VA-
utbyggnadsplanen, vattenförsörjningsplanen och dagvattenplanen. 
VA-översikten utgör ett planeringsunderlag och fastställdes av 
samhällsutvecklingschef på kommunstyrelsekontoret i december 
2019. Riktlinjer för enskilt VA avser miljönämndens ansvarområde 
och beslutas därför av miljönämnden, Handlingsplan allmänt VA 
avser enbart VA-huvudmannens verksamhet och beslutas därför av 
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styrelsen för Sundsvall Vatten AB. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2020-03-17 § 8 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00539-14 
• VA-översikt slutversion 2019 
• Förslag till VA-strategi 2020 
• VA-utbyggnadsplan 2020 inkl bilaga1 och 2 
• Förslag till Riktlinjer enskilt VA 2020 
• Förslag till Handlingsplan allmänt VA Sundsvall 2020 
• Förslag till Dagvattenplan2020 
• Konsekvensbeskrivning VA-plan inkl bilaga 1 
• Synpunktssammanställning VA-plan 2020-02-26 
• Förslag Vattenförsörjningsplan 2020 inkl bilagor 1-4 
• Protokoll kommunfullmäktige 2011-06-20 § 207 
• Protokoll kommunfullmäktige 2014-09-29 § 215 
 
_ _ _ _ 
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§ 98  Beslut om deltagande i partnerskapet 
Atlantbanan 
 (KS-2019-01151-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avstå deltagande i partnerskapet Atlantbanan. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har fått förfrågan om att ingå i partnerskapet 
Atlantbanan. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2020-03-17 - § 9 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01151-2  
• Svar - Beslut om deltagande i partnerskapet Atlantbanan 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-11 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 99  Stadsvision Sundsvall - Arbetsinriktning 
2020 samt redovisning av aktiviteter 2019 
 (KS-2020-00185-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna återrapporteringen, KS-2020-00185-2, samt 
 
att godkänna inriktningen för arbetet 2020. 
 

Ärendet 
Ärendet är en redovisning av aktiviteter utförda 2019 och förslag till 
arbetsinriktning för Stadsvision Sundsvall år 2020 i enlighet med 
stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-01-29 §2, dnr SBN-2019-
01355.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2020-03-17 - § 10 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00185-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-29 § 2  
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-01-07 
 
_ _ _ _ 
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§ 100  Översyn av fastighetsstrategi för 
Sundsvalls kommun 
 (KS-2019-00567-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun, antagen av 
fullmäktige 2009-12-14 §660 (Dnr Ks 548/09 289), 
 
att fastställa Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun, version 1.0 
daterad 2020-01-09. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller förslag till en ny fastighetsstrategi för Sundsvalls 
kommun. 

Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
hans eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll - 2020-03-24 - § 28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00567-2 
• Förslag Fastighetsstrategi, v1.0 
• Rapport Översyn av fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun, 

v1.1 
 
_ _ _ _ 
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§ 101  Förlängning av giltighetstid av 
åtgärdsprogram för Friskare luft i Sundsvall 
 (KS-2020-00188-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga gällande Åtgärdsprogram för Friskare luft i Sundsvall, 
antaget 2014-09-29, till 2020-12-01. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut om att förlänga giltighetstiden för 
Åtgärdsprogram för Friskare luft i Sundsvall.  

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll - 2020-03-24 - § 30 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00188-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-29 § 14 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-12-20 
 
_ _ _ _ 
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§ 102  Avslutande av Fairtrade City diplomering av 
Sundsvalls kommun 
 (KS-2020-00165-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avsluta Fairtrade City diplomeringen av Sundsvalls kommun (KS-
2014-00280). 
 

Ärendet 
Avslutande av Fairtrade City diplomering av Sundsvalls kommun, 
som pågått sedan 2015. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll - 2020-03-24 - § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00165-2 
• Miljönämndens protokoll 2019-12-04 § 92 
• Miljökontorets skrivelse 2019-12-03 
• Handlingsplan, sociala krav och etiska krav, för att genomföra 

kommunens inköpsstrategi 
• Inköpsstrategi-för-Sundsvalls-kommunkoncernen-2016-05-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 103  Beslut om miljöstrategiskt program 2020-
2030 - återremitterat ärende 
 (KS-2019-00358-25) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta miljöstrategiskt program 2020-2030  
 
att i Mål och resursplan 2020 anvisa kommunstyrelsen 2 175 000 
kronor för arbete med miljöstrategiskt program, att finansieras i 
kompletteringsbudget 2020 
 
att i Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024 anvisa 
kommunstyrelsen 2 175 000 kronor för 2021 och 1 175 000 kronor 
för 2022 för arbete med miljöstrategiskt program 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020, i dialog med 
övriga styrelser och nämnder i kommunkoncernen, arbeta fram ett 
förslag till målsättningar och åtgärder för minskad klimatpåverkan i 
enlighet med uppdragsbeskrivning daterad 2019-12-17 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2021 ta fram ett förslag 
till övergripande målformulering för hela det miljöstrategiska 
programmet gällande minskad klimatpåverkan för kommunens 
geografiska yta  
 
att framtida revideringar av styrdokument som inordnats under 
miljöstrategiska programmet ska förhålla sig till övergripande 
ambitioner och övergripande mål i det miljöstrategiska programmet 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att 
belysa befintliga målkonflikter vid upphandling och inköp och ge 
vägledning för att underlätta för upphandlande verksamheter 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 253 om att ta fram en 
strategi för hållbar konsumtion är genomfört i och med detta beslut. 
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Ärendet 
Ett förslag till miljöstrategiskt program för perioden 2020-2030 har 
tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Avsikten med förslaget 
till miljöstrategiskt program är att hålla ihop miljöfrågorna och 
utgöra ett övergripande paraply för det strategiska arbetet med miljö 
och klimat i Sundsvalls kommun. 
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 36, 
med den huvudsakliga motiveringen att utredningen om minskad 
klimatpåverkan bör vara färdigställd innan beslut om miljöstrategiskt 
program fattas.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar enligt följande förslag:  
 

att anta som övergripande målsättning att Sundsvalls kommun 
ska vara klimatneutral år 2030 
 
att förslaget till ett miljöstrategiskt program ska kompletteras 
med ett utredningsuppdrag som rör minskad klimatpåverkan för 
att efter genomförd utredning fatta beslut om slutgiltig 
utformning av miljöstrategiska programmet 
 
att det miljöstrategiska programmet ska kompletteras med ett 
övergripande uppföljningsbart mål för kommunens geografiska 
yta 
 
att framtida revideringar av styrdokument som inordnats under 
miljöstrategiska programmet ska förhålla sig till övergripande 
ambitioner och övergripande mål i det miljöstrategiska 
programmet 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att 
belysa befintliga målkonflikter vid upphandling och inköp och ge 
vägledning för att underlätta för upphandlande verksamheter 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 253 om att ta fram 
en strategi för hållbar konsumtion är genomfört i och med detta 
beslut 

 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag och dels Alicja Kapica (M) 
med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll - 2020-03-24 - § 32 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00358-25 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 36 
• Miljöstrategiskt program 2020-2030 
• Utredningsuppdrag - Minskad klimatpåverkan 
• Konsekvenser för verksamheterna 
• Målsättningar per nämnd och styrelse 
• Samrådsredogörelse Miljöstrategiskt program 2019-11-14 

Uppföljning av beslut 
Det miljöstrategiska programmet innebär en kommunövergripande 
och samlad uppföljning inklusive återrapportering till 
kommunfullmäktige. För en närmare beskrivning, se kapitel 
Uppföljning och analys i det miljöstrategiska programmet. Utan 
tillskott av medel kommer möjligheterna till uppföljning av det 
miljöstrategiska programmet att vara starkt begränsad.  
 
De första två åren 2020 och 2021 föreslås att kommunstyrelsen 
återkommer till kommunfullmäktige med förslag till övergripande 
målformulering för hela det miljöstrategiska programmet gällande 
minskad klimatpåverkan för kommunens geografiska yta. 
Kommunstyrelsen föreslås även återkomma med förslag till 
målsättningar och åtgärder för minskad klimatpåverkan i enlighet 
med uppdragsbeskrivning daterad 2019-12-17. 
 
_ _ _ _ 
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§ 104  Granskning av strategiskt underhåll av 
anläggningstillgångar - svar på revisionsrapport 
 (KS-2020-00289-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2020-03-16 
(KS-2020-000289-3) till revisorerna som svar på revisorernas 
granskning av strategiskt underhåll av anläggningstillgångar, samt 
 
att informera kommunfullmäktige om nödvändigheten att resurssätta 
ett relevant och långsiktigt fastighetsunderhåll i linje med 
revisionsrapporten.  
 

Ärendet 
Kommunens förtroendevalda revisorer har överlämnat en 
revisionsrapport till kommunstyrelsen om granskning av strategiskt 
underhåll av anläggningstillgångar. Ärendet gäller styrelsens svar till 
revisorerna. 

Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll - 2020-04-21 - § 42 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00289-3  
• Granskningsrapport av strategiskt underhåll av 

anläggningstillgångar  
 

_ _ _ _ 
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§ 105  Förändring av Sundsvalls kommuns HR-
organisation 
 (KS-2020-00287-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att från och med 1 januari 2021 inrätta en kommungemensam HR-
funktion i Sundsvalls kommun med en fastställd befattningsstruktur 
med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd, 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till förändrad HR-
organisation i Sundsvalls kommun (KS-2020-00287-1), 
 
att från och med 1 januari 2021 ska inga HR-befattningar anställas 
på nämnderna, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att inför 1 januari 2021 
genomföra ekonomiska justeringar utifrån förändring av Sundsvalls 
kommuns HR-organisation, samt 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp den nya HR-
organisationens effekter och återrapportera detta till 
kommunfullmäktige senast i april 2023. 
 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
ovanstående förslag beslutar kommunstyrelsen: 
 
att från och med 1 januari 2021 inrätta HR-team i Sundsvalls 
kommun som består av befattningarna HR-chef, HR-partner och HR-
administratör och därmed upphör det konsultativa uppdraget på 
servicecenter HR,  
 
att från och med 1 januari 2021 inrätta funktionen HR-direkt som 
ersätter funktionen HR-support som finns vid servicecenter HR, 
 
att HR-direktör är chef över den nya HR-funktionen i Sundsvalls 
kommun, 
 
att HR-direktör är rekryterande chef för befattningen HR-chef i nära 
samråd med aktuella förvaltningsdirektörer, samt för befattningen 
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HR-partner och HR-administratör, 
 
att specialist- och utredningsteamet på servicecenter HR som består 
av befattningarna lönespecialist, förhandlare och utredare 
organisatoriskt flyttas till HR-direktör från och med 1 januari 2021, 
 
att från och med 1 januari 2021 ska rekryteringsstöd för chefs- och 
specialistbefattningar anslagsfinansieras 
 
att den slutliga organisationen inklusive befattningsstruktur fastställs 
av Personalutskottet, samt 
 
att delegera till HR-direktör att efter organisationens fastställande 
fatta beslut om nödvändiga förändringar och anpassningar av 
Sundsvalls kommuns HR-organisation. 
 

Ärendet 
Under 2019 genomfördes en översyn av Sundsvalls kommuns HR-
funktion. Förslaget skickades på remiss till samtliga nämnder (KS-
2019-00353). Nämnderna har lämnat remissvar och 
kommunstyrelsekontoret föreslår att HR-funktionen i Sundsvalls 
kommun omorganiseras.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag med 
ändringen att att-satsen som lyder ”att den slutliga organisationen 
inklusive befattningsstruktur fastställs av HR-direktör” ersätts med 
följande att-satser: 
 

att den slutliga organisationen inklusive befattningsstruktur 
fastställs av Personalutskottet. 
 
att delegera till HR-direktör att efter organisationens 
fastställande fatta beslut om nödvändiga förändringar och 
anpassningar av Sundsvalls kommuns HR-organisation 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Bodil Hanssons (S) förslag. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Personalutskottets protokoll - 2020-03-17 - § 8 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00287-1 
• Bilaga 1 Förslag till förändrad HR-organisation i Sundsvalls 

kommun 2020-03-09 
• Bilaga 2 Sammanställning av remissvar 2020-03-09 
• Bilaga 3 Risk-och konsekvensanalys 2020-03-09 
• Bilaga 4 Remissförslag slutrapport översyn av HR-funktionen i 

Sundsvalls kommun 2019-11-28 
• Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-02-19 §37 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse  
• Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden Mitt 2020-02-17 §17 
• Skrivelse överförmyndarkontoret 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-02-26 § 25 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse  
• Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2020-02-26 
• Lantmäterikontorets skrivelse 2020-02-26 
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-

26 § 44 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse  
• Protokollsutdrag miljönämnden 2020-02-19 §5 
• Miljökontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 § 24 

ojusterat  
• Barn och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20 §19 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2020-02-20 §19  
 
_ _ _ _ 
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§ 106  Region Västernorrlands försäljning av aktier 
i Ostkustbanan AB till Sollefteå kommun, Timrå 
kommun och Ånge kommun 
(KS-2020-00371-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 
000 kronor till Timrå kommun, 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 
000 kronor till Sollefteå kommun, 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 
000 kronor till Ånge kommun, samt 
 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare 
i bolaget godkänner affären. 
 

Ärendet 
Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun  
och Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är 
mitt i processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget  
Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun).  
 
Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun  
(Sollefteå kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och  
Ånge kommun 1,0 procent) och måste godkännas av alla delägare.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00371-3 
• Sundsvalls kommun: Region Västernorrlands försäljning av delar 

av aktieinnehav och tre kommuners köp av aktier i Ostkustbanan 
2015 AB 

• Aktieägaravtal fastställt 2018-05-18 §16 
• Bolagsordning fastställd 2018-05-18 §18 
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• Ägardirektiv fastställt 2018-05-18 §17 
 
_ _ _ _ 
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§ 107  Motion (KD) angående 
motorcykelparkeringar 
 (KS-2019-00836-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut på en motion från Kristdemokraterna. 
Motionären vill att Sundsvalls kommun ser över vilka vägar, där det 
idag råder motortrafikförbud, som skulle kunna tillåta 
motorcykeltrafik. Motionären vill också att kommunen ser över var 
särskilda motorcykelparkeringar kan anläggas. 

Överläggning 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag, vilket är att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2020-03-17 - § 12 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00836-4  
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2020-01-29 § 18 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-11-25 
• Motion (KD) angående motorcykelparkeringar 
 
_ _ _ _ 
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§ 108  Motion (MP) om en seniorpool i kommunens 
regi 
 (KS-2018-00724-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Angel Villaverde (MP) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående att starta en seniorpool i kommunens 
regi. Det här ärendet är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottet förslag, 
vilket är att avslå motionen. Vidare önskar han få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) förslag och protokollsanteckning. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
plan- och utvecklingsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner han att Stefan Falks (L), Alicja Kapica (M) och 
Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig i 
grunden positiva till en seniorpool men ser att det är bättre att den 
drivs av en förening med IOP-avtal. 
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Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2020-03-17 - § 13 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00724-9 
• Socialnämndens protokoll 2019-04-25 § 64 
• Socialtjänstens skrivelse 2019-03-12 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-04-24 § 95 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-03-22 
• Kommunala pensionärsrådets remissvar 
• Motion (MP) om en seniorpool i kommunens regi 
 
_ _ _ _ 
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§ 109  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. 

 
• Plan- och utvecklingsutskottet den 17 mars 2020: 

 
 § 11 Rapport angående arbetet med handlingsplanen 

mot våldsbejakande extremism 
 

• Service- och förvaltningsutskottet den 24 mars 2020: 
 

 § 24 Tivolivägen 11 boende/kontor, ombyggnation 
- medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter, återremitterat ärende 

 § 25 Hagaskolan, anpassning av lokaler - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 26 Sagogården, anpassning av lokaler - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 27 Uslands skola, lokalutveckling - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 29 Beslut om att revidera Sundsvalls kommuns 
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
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• Service- och förvaltningsutskottet den 24 april 2020: 
 

 § 34 Stöde, ny 8-avdelningsförskola - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 35 Stöde skola, evakueringslokaler - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 36 Södermalms skola, anpassningar av skolgård 
- medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 37 Södermalms skola, tilläggsbeställning 
diskrum och skolsköterskeexpedition - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 38 Kommunhuset, Solpanelanläggning, 
energibesparande åtgärder - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 39 Högoms skola, lokaleffektivisering - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 40 Midälvaplatsens förskola, planutredning - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 41 Åkersviks skola, ombyggnation för mellan- 
och högstadium - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 
• Finans och näringslivsutskottet den 24 mars 2020: 

 
 § 20 Ekonomiska- och arbetsgivarpolitiska 

planeringsförutsättningar inför mål- och resursplan 
2021-2022 med plan för 2023 och 2024 

 § 21 Donationsmedelsrapport 2019 
 § 23 Förslag till arbetsbudget 2020 för anslaget för 

näringslivsverksamhet samt marknadsföring och 
turism 

 § 24 Remiss - Skattereduktion för boende i vissa 
glest befolkade områden (regional skattereduktion) 

 
• Finans och näringslivsutskottet den 21 april 2020: 

 
 § 27 Redovisning av kultur- och fritidsnämndens 

ekonomiska nuläge 
 § 28 Ekonomisk månadsrapport mars 2020 
 § 33 Stöde, ny 8-avdelningsförskola - medel ur 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 § 34 Stöde skola, evakueringslokaler - medel ur 

investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
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 § 35 Södermalms skola, anpassningar av skolgård 
- medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 36 Södermalms skola, tilläggsbeställning 
diskrum och skolsköterskeexpedition - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 37 Kommunhuset, Solpanelanläggning, 
energibesparande åtgärder - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 38 Högoms skola, lokaleffektivisering - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 39 Midälvaplatsens förskola, planutredning - 
medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 40 Åkersviks skola, ombyggnation för mellan- 
och högstadium - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 
Yttranden: 

• KS-2020-00026-3 Yttrande förordnande av 
begravningsombud 

• KS-2020-00286 Granskning gällande Detaljplan för Alnö-
Näset 1:43 småhustomter 

• KS-2020-00321 Tidig dialog inför beslut om planbesked för 
flerbostadshus, Njurunda Prästbol 1:19 m fl 

• KS-2020-00355 Sundsvalls kommuns synpunkter på TMRs 
förslag till bostadsnära insamling av förpackningar och 
returpapper 
 

Tilldelningsbeslut: 
• KS-2019-00305 Städ och kemprodukter (UH-2018-757) 
• KS-2019-00425 Service och underhåll av dörrautomatik (UH-

2018-859) 
• KS-2019-00449 Fönsterputsning Sundsvalls kommun (UH-

2019-112) 
• KS-2019-00469 Gas, Gasol och Svetsgaser (UH-2017-510) 
• KS-2019-00517 Inkontinensprodukter inkl. lagerhållning och 

transporter 
• KS-2019-00596 Containertömning, Verksamhetsavfall, 

Källsortering (UH-2019-60) 
 

Delgivningsbeslut: 
• KS-2020-00438 Föreläggande från förvaltningsrätten 

avseende upphandlingsskadeavgifter mål 1729-20 
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Beslut om investeringar: 

• KS-2020-00326 Hellbergsskolan, 
energieffektiviseringsåtgärder 
 

Personalärenden: 
Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet. Övrig tid 
förvaras de hos HR-direktören på koncernstaben. 
 

• KS-2020-00012-1 Delegationsbeslut enligt pensionsstrategin 
 

Nr i 
pärm 

Datum för 
beslut 

Beslut  

1 2020-03-02 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-08-01 
2 2020-03-02 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-04-01 
3 2020-03-02 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-08-17 
4 2020-02-20 Särskilt avtalspension enligt KPA-KL fr.o.m. 2020-07-01 
5 2020-03-11 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-08-17 
6 2020-03-11 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
7 2020-03-11 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
8 2020-03-17 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-04-01 

 
• KS-2020-000410 Lokalt kollektivavtal Kommunal Mellersta 

Norrland 2020-04-02 
 
Övriga delegationsbeslut: 

• KS-2020-00248-2 Beslut om avtal för 2020 - SKRs 
servicemätning Insikt 2020 

• KS-2020-00410 LOK med kommunal, rast får bytas mot 
måltidsuppehåll vid aktivitetscenter vård- och 
omsorgsförvaltningen 2020-04-02 

 
_ _ _ _ 
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§ 110  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 
 

Ärenden 
 

• Styrelseprotokoll:  
 Protokoll förbundsdirektionen Din Tur 2020-02-26 
 Protokoll förbundsdirektionen Din Tur 2020-02-26 
 Protokoll förbundsdirektionen Din Tur 2020-02-26 
 Protokoll MittSverige Vatten & Avfall AB 2020-

02-20 
 Protokoll Mitthem AB 2020-03-23 
 Protokoll Skönhetsrådet 2020-02-19 
 Protokoll REKO 2020-02-20 
 Protokoll Stadsbacken AB 2020-03-30 
 Protokoll Sundsvall Logistikpark AB 2020-03-26 
 Protokoll Sundsvall Vatten AB 2020-02-20 

 
• Protokoll kommunala pensionärsrådet 2020-02-13 
• Nominering för styrelseuppdrag i Svenska kommun 

försäkrings AB inkl bilaga 
• Stadsbacken AB brev om Corona till bolagen 
• Stadsbyggnadsnämndens handlingsplan för Sundsvalls natur- 

och friluftsplan SBN 2020-04-22 
 
_ _ _ _ 
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