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Tid Kl. 14.00 – 14.25 
Plats Distanssammanträde via Skype 
  Ledamöter Närvarande 1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör paragraf 
Bodil Hansson (S), ordförande X   
Niklas Säwén (S), vice ordf. X   
Erfan Kakahani (V) - Jonas Väst (S) §§ 201-212 
Lisa Tynnemark (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Hans Forsberg (C) X   
Sanna Jonsson (C) X   
Leif Nilsson (S) X   
Alicja Kapica (M) X   
Viktoria Jansson (M) X   
Stefan Falk (L) X   
Bertil Kjellberg (M) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Börje Mattsson (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹   
Mikael Westin (S) -   
Jeanette Hedlund (S) -   
Jonas Väst (S) X  §§ 201-212 
Annika Kallin (S) X   
Jan Lahti (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Isabell Mixter (V) X   
Niklas Evaldsson (V) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X   
Tom Emanuelz (M) X   
Catrin Eliasson (L) -   
Ronja Stridh (KD) X   
Kevin Sahlin (SD) X   
Tomasz Baron (SD) -   
    
 

Övriga närvarande    

Jonas Walker kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Pär Hammarberg kommunsekreterare  
Patrik Jansson kommunsekreterare  

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Protokollet omfattar §§ 201-212 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Bodil Hansson 
Ordförande 

Börje Mattsson 
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 väljs Börje Mattsson med Liza-Maria Norlin som 
ersättare. 
_ _ _ _  
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§ 201 Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2021-00005) 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
Ärendet 
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges 
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella 
frågor. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Jonas Walker 
om följande punkter: 
 

• Nuläge Covid-19. De verksamheter som helt eller delvis 
arbetat på distans under pandemin har påbörjat en återgång.  

 
• Sundsvall är en av sex nominerade kommuner till 

utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2021. 
 

• Vår IT-direktör Marcus Matteby är en av fem finalister till 
utmärkelsen Årets CIO, och den ende från offentlig sektor. 

 
_ _ _ _ 
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§ 202 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022 med plan för 2023 
(KS-2021-00774-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2022: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 26 
september, 31 oktober (konstituerande), 28 november, 19 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2023: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 
29 maj, 26 juni, 25 september, 30 oktober, 27 november och 18 
december, samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 med plan för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00774-1 
_ _ _ _ 
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§ 203 Delårsrapport januari-augusti 2021 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2021-00381-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2021 för kommunen och 
kommunkoncernen,  
 
att tillföra barn- och utbildningsnämnden 2 381 657 kronor i 
tillfälliga skattemedel 2021, samt 
 
att finansiera barn- och utbildningsnämndens tillfälliga ram med 
generella stadsbidrag. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
augusti 2021 för kommunen och kommunkoncernen.  

Överläggning 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson svarar på ledamöternas frågor. 

Deltagande i beslut 
Stefan Falk (L) meddelar att han återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-10-04 § 80 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00381-7  
• Sundsvalls kommun delårsrapport januari-augusti 2021 

 
_ _ _ _ 
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§ 204 Ekonomiska ramar för mål och resursplan 
2022 (Årsbudget 2022) 
(KS-2021-00805-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ramminskningen för barn- och utbildningsnämnden på 25,6 mkr 
flyttas till 2023 och att ramminskningen för individ- och 
arbetsmarknadsnämnden på 17 mkr upphävs samt att i övrigt 
fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål- och resursplan 
2022 i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2021-
09-21, 
 
att återstående belopp av tidigare beslutade effektiviseringar av 
kommungemensamma verksamheter 22,7 miljoner kronor samt 
tidigare beslutade avkastningskrav för servicecenter 25,1 miljoner 
kronor regleras mot anslaget för personalkostnadsökningar, samt 
 
att justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta 
kostnader för interna tjänster från Servicecenter och Drakfastigheter 
kommer att lämnas till kommunstyrelsen i december. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har i bilaga 1 och 2 sammanställt de 
ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med 
verksamhetsplan 2022 (årsbudget 2022). Ramarna utgår från 
finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 164. Kommunfullmäktiges 
beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen för anvisat 
belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnadsökningar. 
 
I beslutad Mål och resursplan (MRP) 2022 med plan för 2023-2024 
ska Servicecenter och Drakfastigheter genomföra 
kostnadsminskningar under 2022 med 24 miljoner kronor. De sänkta 
kostnaderna ska minska nämndernas ramar med motsvarande belopp. 
Hur de ekonomiska konsekvenserna kommer att påverka respektive 
nämnd för 2022 är ännu inte fastställt varför kommunstyrelsekontoret 
behöver återkomma om denna fördelning till kommunstyrelsen i 
december. 
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Överläggning 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets andra och 
tredje att-satser, samt till en förändrad första att-sats, enligt följande: 
 

att ramminskningen för barn- och utbildningsnämnden på 
25,6 mkr flyttas till 2023 och att ramminskningen för individ- 
och arbetsmarknadsnämnden på 17 mkr upphävs samt att i 
övrigt fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål- och 
resursplan 2022 i enlighet med kommunstyrelsekontorets 
förslag daterat 2021-09-21. 

 
Ordföranden yrkar vidare att ärendet ska vidare till 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Ordföranden lämnar även en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) yrkar avslag till kommunstyrelsekontorets första att-
sats, med hänvisning till eget förslag till mål- och resursplan, samt 
bifall till andra och tredje att-satserna. Vidare önskar han lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande, med förtydligandet att de avser sina respektive 
partiers förslag till mål- och resursplan. 
 
Alicja Kapica (M) ansluter sig till Stefan Falks (L) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels  
hennes eget förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras förslag. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt hennes eget förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

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

Protokollsanteckningar 
Ordföranden lämnar följande protokollsanteckning: 
Prognosen för 2022 är på grund av ökade skatteintäkter positiv och 
det förväntade resultatet förväntas bli bättre än i den budget som är 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2021-10-11 9 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

antagen. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill 
använda det utrymmet till att ge barn- och utbildningsnämnden en 
längre omställningstid för att minska sina kostnader. Barn- och 
utbildningsnämnden behöver dock fortsätta vidta nödvändiga 
åtgärder för att sänka sina kostnader för att nå en budget i balans.  
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet avser vidare 
att använda det ekonomiska utrymmet för att ta bort individ- och 
arbetsmarknadsnämndens ramminskning för 2022. Vi behöver arbeta 
för en högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Det är viktigt för 
den enskilda individen men det är också viktigt för att vi på sikt ska 
säkra kommunens skatteintäkter och minska kostnaderna för 
försörjningsstöd. Individ- och arbetsmarknadsnämnden behöver 
därför arbeta mer kraftfull för att människor som befinner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete. 
 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
De ekonomiska ramarna för nämnderna är direkt kopplade till de 
prioriteringar som gjorts av majoriteten i den gällande mål- och 
resursplanen. Våra prioriteringar, både vad gäller politisk 
inriktning/kännetecken, driftbudget, liksom investeringsbudget, är 
naturligtvis annorlunda och framgår av våra partiers respektive 
förslag till mål- och resursplan i juni 2020. Vi konstaterar bland 
annat att barn- och utbildningsnämnden redan flaggat för att de inte 
når en budget i balans och att kommunstyrelsekontoret i sin 
tjänsteskrivelse under rubriken Effektiviseringar av 
kommungemensamma verksamheter meddelar att de ser flera 
problem i detta viktiga arbete. Därmed finns stor risk att kostnaderna 
även fortsatt överstiger tilldelade budgetmedel i de stora nämnderna. 
Vi vill också peka på att vi i flera fall gör en annan prioritering av 
investeringar i nya lokaler, tydligast inom planerna för en idrottshall 
i Indal och utomhusbadet i Maland. Däremot är vi mycket positiva 
till att investeringen i nya lokaler för räddningstjänsten nu kan 
påbörjas. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-10-04 § 81 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00805-1  
• Driftbudgetramar 2022 
• Investeringsramar 2022 
_ _ _ _ 
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§ 205 Återrapportering av åtgärder baserade på 
utvärderingen av Sundsvalls kommuns hantering 
av Covid-19 
(KS-2020-00734-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets återrapportering av åtgärder 
baserade på utvärderingen av kommunens hantering av Covid-19. 
 
att kommunstyrelsekontoret återkommer till finans- och 
näringslivsutskottet i mars 2022 med återrapport om 
kontinuitetsplaneringen. 
 

Ärendet 
Ärendet är en återrapport på ett antal åtgärder som kommunstyrelsen 
har beslutat att kommunstyrelsekontoret ska vidta, som en följd av 
resultatet av den utvärdering som gjordes av kommunens hantering 
av Covid-19. 

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-10-04 § 83 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2020-00734-6 
• Återrapportering kommunstyrelsens beslut 2021-03-15 
_ _ _ _ 
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§ 206 Delårsrapport januari-augusti 2021 för 
kommunstyrelsen 
(KS-2021-00613-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2021 för 
kommunstyrelsen, samt 
 
att särskilt uppmärksamma att rådande situation med 
coronapandemin påverkar delar av verksamhetens ekonomiska utfall 
och kan komma att påverka verksamhetens måluppfyllelse. 
 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns ekonomistyrningsregler ska nämndernas 
och kommunstyrelsens verksamhet följas upp i två delårsrapporter 
och en årsrapport under verksamhetsåret. Delårsrapport januari-april 
2021 för kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelsens beslutade 
verksamhetsplan 2021, KS-2021-00203. Statusrapportering enligt 
intern kontroll plan 2021 ingår även i ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-09-28 § 78 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00613-1 
• Delårsrapport 2 Kommunstyrelse förslag 210913 
• Delrapport 2 2021 intern kontroll KS kommunstyrelsens 

verksamhet rev 
• Delrapport 2 2021 intern kontroll KS uppsiktsplikt rev 
• Investeringsredovisning Drakfastigheter större projekt T2 2021 - 

210831 
_ _ _ _ 
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§ 207 Revidering av kommunala pensionärsrådets 
arbetsordning 
(KS-2021-00689-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslag till reviderad arbetsordning för kommunala 
pensionärsrådet daterad 2021-06-10 (KS-2021-00689-1). 
 

Ärendet 
Ärendet gäller en mindre revidering av det kommunala 
pensionärsrådets arbetsordning enligt förslag från rådet.  

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-09-21 § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-08-23 
• Förslag: Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 2021-06-

10 
• Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 2015-09-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-28 §278 
_ _ _ _ 
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§ 208 Ett Sundsvall som håller ihop – Organisation 
och verksamhet 
(KS-2021-00691-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att vård- och omsorgsnämnden ska bidra i samtliga prioriterade 
områden men särskilt fokusera på området Kvissleby, 
 
att vård- och omsorgsnämnden ska utse en ansvarig processledare till 
arbetet med ett Sundsvall som håller ihop, 
 
att barn- och utbildningsnämnden ska bidra i samtliga prioriterade 
områden, 
 
att barn- och utbildningsnämnden ska utse en processledare till 
arbetet med ett Sundsvall som håller ihop. 
 
att särskilt uppmärksamma individ- och arbetsmarknadsnämnden på 
nämndens betydande uppdrag för att bidra till en stärkt arbetslinje 
och ökad sysselsättning för vuxna i de prioriterade områdena, samt 
 
att arbetet med Ett Sundsvall som håller ihop årligen uppföljs samt 
redovisas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Ärendet syftar till att ge ytterligare två nämnder särskilt uppdrag att 
bidra i arbetet med huvudprioriteringen Ett Sundsvall som håller ihop 
samt att utse processledare som ska medverka i arbetet i de 
prioriterade områdena och i processledargruppen. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag med följande tilläggsatt-sats: 
 

att arbetet med Ett Sundsvall som håller ihop årligen uppföljs 
samt redovisas till kommunstyrelsen. 

 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Niklas Säwén (S) 
instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Alicja Kapicas (M) förslag. Detta blir också kommunstyrelsen beslut. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-09-21 § 45 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-08-25 
_ _ _ _ 
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§ 209 Översyn av valdistrikt inför valen 2022 
(KS-2021-00781-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att justera valdistriktgränser enligt valnämndens förslag 2021-09-06, 
 
att utöka till ytterligare fyra valdistrikt enligt valnämndens förslag 
2021-09-06, samt 
 
att ärendet skickas till Länsstyrelsen för beslut om indelning av 
valdistrikt. 
 

Ärendet 
Valnämnden beslutade den 12 oktober 2020 § 2, att tillsätta en 
arbetsgrupp, med uppgift att göra en översyn av 
valdistriktsindelningarna inför kommande val. Arbetsgruppen har 
utrett indelningen inför allmänna valen 2022 och föreslår justeringar 
av gränser föreslagit justeringar av gränser enligt SCB:s 
nyckelkodsystem samt förslag på utökning av fyra nya valdistrikt. 
Valnämnden beslutade enligt arbetsgruppens förslag 2021-09-06 § 9. 

Beslutsunderlag 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-09-21 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-08-30 
• Valnämndens protokoll 2021-09-06 § 9 
• Bilaga 1. Förslag nya valdistrikt - karta 
• Bilaga 2. Förslag reviderade valdistrikt - karta 
• Bilaga 3. Förändringstabell röstberättigade 
• Bilaga 4. Statistik valdeltagande 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 210 Rapport, implementering av Hållbar 
bemanning 
(KS-2021-00788-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapport om implementering av Hållbar bemanning 
daterad 2021-08-31 (KS-2021-00788). 
 

Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens beslut 12 april 2021 ska det ske en årlig 
rapportering till personalutskottet om hur implementeringen av 
Hållbar bemanning går. Kommunstyrelsen har även den 24 mars 
2021 beslutat att en återrapport om hur det ekonomiska tillskottet till 
vård och omsorgsnämnden, för att påbörja arbetet med att fasa ut 
delade turer, har använts ska redovisas till kommunstyrelsen. Detta 
ärende innehåller en rapport där fokus är på hur de ekonomiska 
resurserna hittills har använts och planeras användas framåt.  

Beslutsunderlag 
• Personalutskottets protokoll 2021-09-21 § 33 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00788-2 
• Ekonomisk redovisning - Hållbar bemanning 2021-08-31 
• Protokollsutdrag Cesam 2021-09-13 - Hållbar bemanning 
_ _ _ _ 
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§ 211 Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 
 

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

• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 21 september 2021: 
 § 47 Samråd av Översiktsplan 2035 för Hudiksvalls 

kommun 
• Protokoll personalutskottet 21 september 2021: 

 § 30 Uppföljning av plan för en god arbetsmiljö mot 
diskriminering 2021 

 § 31 Årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021 

 § 32 Uppföljning av sjukfrånvaro juni 2021 
 
Yttranden 

• KS-2021-00699 Högom 3190 Nacksta Tidig dialog - 
Detaljplan för utbyggnation av den Rättspsykiatriska 
regionkliniken 

• KS-2021-00718 Högom 316 Nacksta - TIDIG DIALOG inför 
beslut om planbesked gällande detaljplan för utökad byggrätt 
för industri- och kontorsändamål 

• KS-2021-00796 Granskning detaljplan kraftledning vid 
sjukhuset 
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• KS-2021-00811 Granskning nr 2 - Detaljplan Tranviken Alnö 
Nysäter 3_6 och 5_1 

 
Tilldelningsbeslut 

• KS-2019-00781 Tilldelningsbeslut Tekniska konsulter (UH-
2018-688) 

• KS-2020-00994 Tilldelningsbeslut Digitala 
presentationsenheter till kollektivtrafiken (UH-2019-425) 

• KS-2020-01068 Tilldelningsbeslut Finansiell leasing av 
fordon 2020 (20RS5453) 

• KS-2020-01070 Tilldelningsbeslut Utplanteringsväxter (UH-
2020-267) 

• KS-2020-01108 Tilldelningsbeslut Interaktiva bildskärmar 
och mötesrumsteknik (UH-2020-2) 

• KS-2020-01192 Tilldelningsbeslut Pensionsadministration 
och försäkringslösningar (UH-2020-37) 

• KS-2021-00127 Tilldelningsbeslut Personaltidningen Skopet 
(UH-2020-311) 

• KS-2021-00205 Tilldelningsbeslut Böcker och läromedel 
(L20-086 F) 

• KS-2021-00234 Tilldelningsbeslut Fastighetsmäklartjänster 
(UH-2020-136) 

• KS-2021-00265 Tilldelningsbeslut Bemanning 
sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapueter och 
fysioterapeuter (UH-2020-501) 

• KS-2021-00335 Tilldelningsbeslut Kontanthantering (UH-
2021-83) 

• KS-2021-00357 Tilldelningsbeslut Disk- och 
spoldesinfektorer (20RS11291) 

 
Övriga delegationsbeslut 

• KS-2021-00094-1 Lista externa avtal lokaler jan-juni 2021 
• KS-2021-00094-2 Lista Externa avtal lägenheter jan-juni 

2021 
• KS-2021-00094-3 Lista Externa avtal Äldreboende, LSS-

lägenheter Servicehus -  januari - juni 2021 
 
Personalärenden 

• KS-2021-00012-12,13 Anmälan av delegationsbeslut 
personalärenden 
 

(Handlingarna förvaras hos HR-direktören på 
kommunstyrelsekontoret.) 
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Nr i 
pärm 

Datum 
för 
beslut 

Beslut  Punkt i 
delega- 
tionsordning 

1 2021-09-
06 

Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m. 2021-10-01 

Punkt 18.1 

2 2021-09-
29 

Minskad arbetstid för äldre 
anställda fr.o.m. 2021-11-01 

Punkt 18.1 

 
_ _ _ _ 
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§ 212 För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

• Styrelseprotokoll:  
 Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall 2021-

08-27 
 Protokoll Reko Extra styrelsemöte 2021-08-31 
 Protokoll Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län direktionen 2021-08-27 
 Protokoll Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län direktionen 2021-09-08 
 Protokoll SKFAB styrelsemöte 2021-09-03 

 
• Övriga protokoll:  

 Protokoll Skönhetsrådet 2020-11-26 
 Protokoll Skönhetsrådet 2021-04-16 
 Protokoll Skönhetsrådet 2021-06-15 

 
• Kommunrevisionen: 

 Revisionsrapport Förstudie servicecenter 2021-09-
17 

 Missiv Delår och bokslut 2021-09-17 
 
_ _ _ _ 
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