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Justering 
 
Till justerare väljs Annika Kallin och Linda Strandfjäll, med Sanna 
Jonsson och Lars Holmgren som ersättare. 
 
 
_ _ _ _  
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§ 143  Information från kommundirektör Åsa 
Bellander 
(KS-2019-00005) 
 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander 
om hur Sundsvall utvecklas och om aktuella händelser i kommunen. 
Hon informerar bland annat om följande: 
 
• Scenkonstbiennalen 14-15 maj 
• Resultat med test i välfärdsteknik inom socialtjänstens 

äldreomsorg 
• Himlabadets utebad öppnade 3 maj 
• Invigning av Heffnersgården 
• Nya medborgare 
• Invigning av aktivitetspark i Granloholm 
• Ny daglig verksamhet med brukshundsklubben 
• Dansbana i Oasen 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 144  Allmänhetens frågestund 
(KS-2019-00004) 
 

Ärendet 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 
två arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
• Lena Nylund ställer en fråga om gällande kollektivtrafikavtal. 

Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C) 
 

• Christer Hultberg ställer en fråga om kravställning på 
minskad klimatpåverkan vid avtalsförhandlingar gällande 
kollektivtrafik. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 
 

• Stefan Frankel ställer en fråga om 5G i Sundsvalls kommun. 
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell 
Bergkvist. (C) 
 

• Ingrid Sandström  ställer en fråga om miljöpåverkan inom 
kommunens verksamhet 
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell 
Bergkvist (C). 
 

• Annika Stjernström ställer en fråga om trafiken runt torget i 
Sundsvall. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens vice ordförande 
Magnus Persson (C). 
 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 145  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2019-00011) 
 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter 
möjlighet att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen, senast klockan 12.00 två 
arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 
 

Överläggning 
Tom Emanuelz (M) ställer en fråga till ordföranden i 
kommunstyrelsen Peder Björk (S) angående hantering av 
Näringslivsbolaget i samband med visselblåsningar.  
 
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 146  Inkomna motioner 
(KS-2019-00587, KS-2019-00597) 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:  
 

• Motion (M) om aktivitetskrav 
• Motion (KD) angående projektmedel för att motverka äldres 

ensamhet 

Ärendet  
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag  
• Motion (M) om aktivitetskrav, inlämnad 2019-06-24 
• Motion (KD) angående projektmedel för att motverka äldres 

ensamhet, inlämnad 2019-06-24 
 

 
_ _ _ _ 
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§ 147  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 148  Interpellationssvar - Om kommunens 
medling till brottsoffer 
(KS-2019-00458) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 
 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Liza-Maria 
Norlin (KD) den 29 april en interpellation till socialnämndens 
ordförande om kommunens medling till brottsoffer. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) presenterar interpellationen och 
socialnämndens ordförande Niklas Säwén (S) besvarar 
frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal replikskiften 
mellan interpellanten och svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöter har 
möjlighet att delta. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från socialnämndens ordförande Niklas Säwén 

(S) 
• Interpellation från Liza-Maria Norlin (KD) till socialnämndens 

ordförande Niklas Säwén (S) om kommunens medling till 
brottsoffer, 2019-04-29 
 

_ _ _ _ 
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§ 149  Interpellationssvar - Om den misslyckade 
integrationen i Sundsvalls kommun 
(KS-2019-00530) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Alicja Kapica 
(M) den 27 maj en interpellation till ordförande i nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Christiane Rüdiger 
(V) om den misslyckade integrationen i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M)  presenterar interpellationen och ordförande i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
Christiane Rüdiger (V)  besvarar frågorna som ställs i densamma. 
Därefter följer ett antal replikskiften mellan interpellanten och 
svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöter har 
möjlighet att delta. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbetsmarknad, 

vuxenutbildning och integration Christiane Rüdiger (V) 
• Interpellation från Alicja Kapica (M) till ordförande i nämnden 

för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Christiane 
Rüdiger (V) om den misslyckade integrationen i Sundsvalls 
kommun 
 

_ _ _ _ 
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§ 150  Interpellationssvar - Om enskilda duschar i 
skolan 
(KS-2019-00533) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Ina Lindström 
Skandevall (L) den 27 maj en interpellation till ordföranden i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott Hans Forsberg 
(C) om enskilda duschar i skolan. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) presenterar interpellationen och 
ordföranden i kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott 
Hans Forsberg (C) besvarar frågorna som ställs i densamma. Därefter 
följer ett antal replikskiften mellan interpellanten och svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöter har 
möjlighet att delta. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från ordföranden i kommunstyrelsens service- 

och förvaltningsutskott Hans Forsberg (C) 
• Interpellation från Ina Lindström Skandevall (L) till ordföranden i 

kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott Hans 
Forsberg (C) om enskilda duschar i skolan. 
 

_ _ _ _ 
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§ 151  Valärenden 
(KS-2019-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Viktoria Janssons (M) avsägelse som ersättare i 

Samordningsförbundet i Sundsvall, 
  
att  notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Niclas Burvall (S) 

som ledamot i kommunfullmäktige efter Jenny Bjerkås (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 

  
att notera Länsstyrelsens val av Adele Flodin (S) som ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Niclas Burvall (S), för återstående delen 
av mandatperioden, 

  
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Marianne Eliasson 

(SD) som ledamot i kommunfullmäktige efter Hans-Olof 
Häggström (SD), för återstående delen av mandatperioden, 

  
att notera Länsstyrelsens val av Annelie Henriksson (SD) som ny 

ersättare i kommunfullmäktige efter Marianne Eliasson (SD), för 
återstående delen av mandatperioden, 

  
att notera Länsstyrelsens val av Jonas Lingdén (SD) som ny ersättare i 

kommunfullmäktige, för återstående delen av mandatperioden, 
  
att bevilja Per Lindstrands (M) avsägelse som ersättare i nämnden för 

arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI), 
  
att bevilja Mats Zetterbergs (KD) avsägelse som ersättare i 

lantmäterinämnden, 
  
att utse Emil Palmqvist (KD) till ersättare i lantmäterinämnden efter 

Mats Zetterberg (KD), för återstående delen av mandatperioden, 
  
att bevilja Patrik Gustavssons (M) avsägelse som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden, 
  
att bevilja Kate Almroths (KD) avsägelse som ledamot i 

kommunfullmäktige, 
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att utse Per Lindstrand (M) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
efter Patrik Gustavsson (M), för återstående delen av 
mandatperioden, 

  
att utse Sven Bredberg (M) till ersättare i kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland efter Lina Modén (M), 
för återstående delen av mandatperioden, 

  
att  utse Thomas Burman (M) till ersättare i Samordningsförbundet i 

Sundsvall efter Viktoria Jansson (M), för återstående delen av 
mandatperioden,  

  
att notera att Erik Lemon (M) slutar som politisk sekreterare för 

Moderaterna den 30 juni 2019, 
  
att notera att Oskar Brusell (M) blir ny politisk sekreterare för 

Moderaterna på 100% efter Erik Lemon (M) från och med 1 
september 2019, 

 
 
------------- 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse nedan angivna personer i kommunala stiftelser, bolag, 
förbund med mera: 
 
Sundsvalls sjöfolksstiftelse 
Ledamöter 
Viktoria Jansson (M) 
 
Ersättare 
Stefan Falk (L) 
Liza-Maria Norlin (KD) 
 
Sundsvall Vatten AB, fram till ordinarie stämma 2023  
Ledamöter 
Per-Magnus Forsberg (M) 
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Intresseföreningen Norrtåg, ekonomisk förening, fram till 
ordinarie stämma 2023 
Ersättare för representant 
Gunilla Molin (M) 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2019-06-13, reviderad 2019-

06-20, samt kompletteringar upplästa vid sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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§ 152  Delårsrapport januari-april 2019 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2019-00429-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten för januari - april 2019 för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att finansiera tidigare beviljat anslag på 120 tkr till 
kommunstyrelsen, för förstudie rörande tillgänglighetsdirektiv, med 
medel ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, samt 
 
att anslag på 250 tkr för ökad kostnad för inköp av svenskt kött 
beviljas kommunstyrelsen med finansiering med medel ur 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
april 2019 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår 
till -121,4 miljoner kronor för kommunen, vilket är 55,4 miljoner 
kronor bättre än resultatet för januari-april 2018 (-176,8 mnkr).  
 
Resultatprognosen för 2019 uppgår till -35 miljoner kronor för 
kommunen, vilket är cirka 141 miljoner kronor sämre än det 
budgeterade resultatet. Prognosen är också cirka 215 miljoner kronor 
lägre än kommunfullmäktiges mål på ett resultat på 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
kan klara den största delen av balanskravet under 2019 om 
avvecklingen av Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
hinner slutföras innan årsskiftet. Hela det negativa 
balanskravresultatet från 2018 kommer dock inte vara helt återställt 
och med beaktande av nuvarande resultatprognos för 2019 är 
bedömning att -51 miljoner kronor återstår i ackumulerat resultat att 
återställa under 2020. 
Kommunstyrelsekontoret har 2019 valt att inte presentera 
kompletteringsbudget 2019 som ett eget ärende utan istället låta 
beslut om finansiering av hänvisade ärenden ingå i detta 
beslutsärende. 
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Överläggning 
Kommundirektör Åsa Bellander inleder med att föredra ärendet. 
Därefter presenteras kommunrevisionens bedömning av 
delårsrapporten av kommunrevisionens ordförande Rodney 
Engström. 
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning 
 
Peder Björk (S) och Christiane Rüdiger (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) och Annelie 
Luthman (L) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande och 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Ordföranden godkänner att Stefan Falk (L) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Annelie Luthman (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkade vi på, utöver att 
stödja förslaget till beslut, att lägga till en attsats som skulle ge 
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att till 
dagens möte i kommunfullmäktige redovisa förslag som ger en 
budget för dessa nämnder i balans. Ett liknande yrkande har den 
styrande majoriteten S, C samt V beslutat om men med en tidplan 
som innebär att fullmäktige kan fatta beslut om åtgärder till följd av 
denna redovisning först i oktober. I faktisk mening innebär detta att 
även 2019 blir ett år där vi vet att de åtgärder som sätts in kommer 
alldeles för sent och vi även i delårsrapporten ser att vi inte klarar av 
kommunallagens balanskrav. Vi känner mycket stor oro för hur 
kommunens ekonomi sammantaget utvecklas. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 § 161 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-06-03 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00429-1  
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• Delårsrapport januari-april 2019  
 
_ _ _ _ 
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§ 153  Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2020 
med plan för 2021-2022 
 (KS-2019-00346-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa tekniskt omräknad Mål och resursplan (MRP) 2020 med 
plan för 2021-2022, 
 
att fastställa fyra nya mål för god ekonomisk hushållning för 
kommunkoncernen, 
 
att inför mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024 
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ytterligare mål för god 
ekonomisk hushållning för kommunkoncernen, 
 
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda  
mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive 
reglementen och ansvarsområden utarbeta Verksamhetsplan - 1 år för 
2020, 
 
att nämndernas fastställda Verksamhetsplaner – 1 år för år 2020 
överlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2019,   
 
att bolagens verksamhetsplaner för 2020 överlämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 november 2019,    
 
att nämndernas och de helägda kommunala bolagens 
verksamhetsplaner för 2020 ska i innehålla mål, såväl för de egna 
verksamhetsområdena som för de delar de berörs av ansvarsområden 
som nämns i kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2020 med 
plan för 2021-2022, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2020 inom ramen för 
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris - och 
personalkostnadsökningar, 
 
att fastställa låneramen för kommunkoncernen för år 2020 till högst  
11 000 Mnkr för omsättning av befintliga krediter och upptagande av 
nya lån,  
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att partistöd för 2020 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden  
och ersättningar till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern” beslutade av 
kommunfullmäktige 24 september 2018 § 160 (KS - 2018 - 00615),  
 
att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22:59 per skattekrona, samt 
 
att notera att taxor inom miljönämndens område beslutas av 
kommunfullmäktige i separata ärenden,  
 
att tidigare beslutad Generell effektivisering om 1 %, i Mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 (KS-2018-00439), ska 
genomföras enligt bifogade förslag till effektiviseringar (bilaga 2) 
redovisat på kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2019-
04-23 § 20, 
 
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att föreslå effektiviseringar 
utöver de i 60 mnkr som beslutats i mål och resursplan och att dessa 
presenteras löpande för Finans- och näringslivsutskottet för beslut,  
 
att redan identifierade effektiviseringar fördelas på nämnderna i 
Ekonomiska ramar för 2020 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med redovisning 
av de effektiviseringar, där utredning pågår men ännu ej färdigställts 
alternativt ska utredas, för att dessa i ett senare skede fördelas på 
nämnderna.  
 
att med utgångspunkt i kommunstyrelsekontorets förslag 2 (enligt 
PM Förändringar av organisation för FAVI och socialtjänsten - 
förslag till ramar kopplat till dess verksamhetsstöd) fördela ramarna 
till de två nya nämnderna enligt följande: 
  

Individ- och arbetsmarknadsnämnd: 620,2 mnkr (varav 6,1 mnkr 
tillförs efter genomförd effektivisering av verksamhetsstödet)  
 
Vård- och omsorgsnämnd: 1 614,4 mnkr (varav 10,3 mnkr 
tillförs efter genomförd effektivisering av verksamhetsstödet) 

  
att tillskottet på 16,4 mnkr jämfört med kommunstyrelsekontorets 
förslag tillförs nämnderna när effektivisering av 20 % av 
verksamhetsstödet är genomförd och återrapporterad till 
kommunstyrelsen. 
 
att 3 miljoner kronor av de 16,4 miljoner kronor som tillförs efter 
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genomförd effektivisering av verksamhetsstödet reserveras som 
särskilda utvecklingsmedel med fördelning 2,1 mnkr till vård- och 
omsorgsnämnden och 0,9 mnkr till individ- och 
arbetsmarknadsnämnden, samt 
 
att effektiviseringsuppdraget delredovisas till kommunstyrelsen i 
november och slutredovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 
2020. 
 

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget 
som omfattar minst tre år.  
 
Enligt gällande budgetprocess har kommunen en 2+2 årsbudget. Det 
innebär att år två i perioden endast omfattar en teknisk omräkning, 
till exempel nya skatteunderlag, förändrade statsbidrag och ändrade 
kapitalkostnader. Eventuella tillkommande beslut från 
kommunfullmäktige arbetas in i underlaget.  
 
Föreliggande förslag på tekniskt omräknad Mål och resursplan 
(MRP) 2020-2022 utgår från MRP 2019-2022 beslutad av 
kommunfullmäktige 2018-12-17 § 238. Kommunstyrelsekontoret har 
inarbetat nya och förändrade statsbidrag samt beaktat de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna som FINU i mars 2019 beslutat ska 
utgöra grund för det fortsatta arbetet med Mål och resursplan för 
2020 med plan för 2021-2022. De prioriteringar, mål och eventuella 
uppdrag som ingick i MRP 2019-2022 kvarstår. 
 
Ny redovisningslag ställer nya krav på mål för god ekonomisk 
hushållning för kommunkoncernen. Ärendet har därför kompletterats 
med förslag på fyra nya mål. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till 
följande attsatser: 
 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

 
att med utgångspunkt i kommunstyrelsekontorets förslag 2 
(enligt PM Förändringar av organisation för FAVI och 
socialtjänsten - förslag till ramar kopplat till dess 
verksamhetsstöd) fördela ramarna till de två nya nämnderna 
enligt följande: 
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Individ- och arbetsmarknadsnämnd: 620,2 mnkr (varav 6,1 
mnkr tillförs efter genomförd effektivisering av 
verksamhetsstödet)  
 
Vård- och omsorgsnämnd: 1 614,4 mnkr (varav 10,3 mnkr 
tillförs efter genomförd effektivisering av verksamhetsstödet) 

  
att tillskottet på 16,4 mnkr jämfört med kommunstyrelsekontorets 
förslag tillförs nämnderna när effektivisering av 20 % av 
verksamhetsstödet är genomförd och återrapporterad till 
kommunstyrelsen. 
 
att 3 miljoner kronor av de 16,4 miljoner kronor som tillförs 
efter genomförd effektivisering av verksamhetsstödet reserveras 
som särskilda utvecklingsmedel med fördelning 2,1 mnkr till 
vård- och omsorgsnämnden och 0,9 mnkr till individ- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
att effektiviseringsuppdraget delredovisas till kommunstyrelsen i 
november och slutredovisas till kommunstyrelsen senast den 31 
mars 2020 
 

Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut men avslag till attsats 1, 4 och 7 med hänvisning till 
Moderaternas egna förslag till mål och resursplan. 
Vidare instämmer hon i Peder Björks (S) tilläggsattsatser gällande de 
nya nämnderna. 
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
men avslag till attsats 1, 4 och 7 med hänvisning till Liberalernas 
egna förslag till mål och resursplan. Vidare instämmer han i Peder 
Björks (S) tilläggattsatser gällande de nya nämnderna. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut men avslag till attsats 1, 4 och 7 med hänvisning till 
Kristdemokraternas egna förslag till mål och resursplan. Vidare 
instämmer hon i Peder Björks (S) tilläggattsatser gällande de nya 
nämnderna. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut men avslag till attsats 1, 4 och 7 med hänvisning till 
Sverigedemokraternas egna förslag till mål och resursplan. Vidare 
instämmer han i Peder Björks (S) tilläggattsatser gällande de nya 
nämnderna. 
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Ordföranden konstaterar att det finns fem förslag till beslut, dels 
Peder Björks (S) förslag, dels Alicja Kapicas (M) förslag, dels Stefan 
Falks (L) förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag och dels 
Mats Hellhoffs (SD) förslag. Hon ställer dessa förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Peder Björks (S) 
förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Jan Heijbel (M), Viktoria Jansson (M), Lars AG 
Carlsson (M), Åsa Melander (M), Henrik Öhman (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Marianne Oscarsson (M),  
Margareta Engström (M), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex 
Nilsson (L), Ina Lindström Skandevall (L), Annelie Luthman (L) , 
Emil Esping (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), 
Stefan Hill (KD), Ove Skalin (SD), Tomasz Baron (SD), Eva-Lotta 
Söderström (SD), Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund (SD), 
Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), Anneli Lindholm (SD), 
Börja Mattsson (SD), Lars Skoglund (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 § 164 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-05-21 § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00346-1 
• Bilaga 1 MRP 2020-2022 inledn mål o riktlinjer ekonomi mm  
• Bilaga 2 Förslag till effektiviseringar  
• Bilaga 3 Rapport Förändringar av förvaltningsorganisation FAVI 

och socialtjänsten  
• Bilaga 3 (kompletterad från kommunstyrelsen 2019-06-10) 

Rapport Förändringar av förvaltningsorganisation FAVI och 
socialtjänsten 

• Projektslutrapport. Förändringar av förvaltningsorganisationen 
för FAVI och socialtjänsten. Delprojekt 5 – förslag till 
gemensamt lednings- och verksamhetsstöd 

• PM Förändringar av organisation för FAVI och socialtjänsten – 
förslag till ramar kopplat till dess verksamhetsstöd 2019-06-11 

 
_ _ _ _ 
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§ 154  Åtgärdsplan för att återställa det negativa 
balanskravsresultatet i bokslutet 2018 
(KS-2019-00430-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2019-00430-2) till 
åtgärdsplan för att återställa negativt balanskravsresultat för 2018. 
 

Ärendet 
Kommunallagens krav att kommunens ekonomi i balans, det så 
kallade balanskravet, innebär att kommunen inte får besluta om en 
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om 
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det 
enligt kommunallagen regleras under de närmast tre följande åren. 
Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen 
av resultatet ska ske. 
 
Kommunen klarade inte balanskravet för 2018. Resultatnivån var för 
låg och balanskravsresultatet uppgick till -111,0 miljoner kronor. 
Detta innebär att kommunfullmäktige måste besluta om en 
åtgärdsplan för att återställa underskottet. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.  
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Ordföranden godkänner att Alicja Kapicas (M) protokollsanteckning 
får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har beslutat att 
tillstyrka förslaget till beslut då vi inte ser att det finns tydliga 
alternativ och att det finns ett stort behov av att så tidigt som möjligt 
hantera det underskott som verksamheten ledde till under 2018. Vid 
händelse av en bättre skött kommunal ekonomi hade alternativen 
varit fler, medlen hade då kunnat användas i den kommunala 
välfärden, till investeringar eller till sparande, detta är nu inte 
möjligt. Tyvärr är risken överhängande att situationen upprepar sig 
under detta år och den engångsintäkt som förslaget i detta ärende 
ger har ingen motsvarighet som vi då kan utnyttja. I farans riktning 
ligger höjd skatt i vår kommun. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 § 162 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-05-21 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00430-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 155  Redovisning av partistöd för 2018 
(KS-2019-00028-8) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att partistödet för andra halvåret 2019 ska utbetalas till 
socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet de 
gröna, liberalerna, moderaterna och kristdemokraterna, samt 
 
att partistödet för andra halvåret 2019 ska utbetalas till 
sverigedemokraterna så snart fullmäktige erhållit redovisning och 
granskningsrapport för 2018. 
 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet 2018 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat 
en granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 - § 169 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-05-21 § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00028-8, 

reviderad efter finans- och näringslivsutskottet 2019-05-21 
• Moderaternas redovisning av partistöd och granskningsrapport 

2018 
• Miljöpartiets redovisning av partistöd och granskningsrapport 

2018 
• Vänsterpartiets redovisning av partistöd och granskningsrapport 

2018 
• Centerpartiets redovisning av partistöd 2018  
• Centerpartiets granskningsrapport 2018 
• Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2018  
• Socialdemokraternas granskningsrapport 2018 
• Liberalernas redovisning av partistöd 2018  

Liberalernas granskningsrapport 2018 
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• Kristdemokraternas redovisning 2018 
• Kristdemokraternas granskningsrapport 2018 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-24 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 156  Varumärkesplattform för platsen Sundsvall 
(KS-2019-00213-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva tidigare varumärkesplattform för Sundsvalls kommun 
(KS-2010-00383),  
 
att anta styrdokumentet Varumärkesplattform för platsen Sundsvall 
(KS-2019-00213-2), 
 
att styrdokumentet Varumärkesplattform för platsen Sundsvall ska 
ligga till grund för varumärkesutvecklingen av platsen Sundsvall och 
koncernen Sundsvalls kommun, 
 
att varumärkesarbetet årligen i december återrapporteras till 
kommunstyrelsens Finans- och näringslivsutskott (FINU),  
 
att kommunstyrelsen årligen inom sin budgetram i Mål- och 
resursplan anslår medel för arbetet med att stärka varumärke och 
erbjudande för platsen Sundsvall, samt 
 
att varumärket Sundsvall ska stödja och arbeta för pågående 
visionsarbete. 
 

Ärendet 
Varumärkesplattform för platsen Sundsvall har tagits fram för att 
kunna utföra uppdraget som beslutades i Kommunfullmäktige i juni 
2016 (KS-2016-00390). Varumärkesplattform för platsen Sundsvall 
presenteras som bilaga.   

Överläggning 
Peder Björk (S) och Ronja Strid (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 § 163 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-05-21 - § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00213-2 
• Varumärkesplattform för platsen Sundsvall bilaga KS-2019-

00213-2 
 
_ _ _ _ 
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§ 157  Översyn av internhyressystem 
(KS-2019-00357-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att från 2020 gå över till anslagsfinansierad fastighetsförvaltning, 
att uppdra till kommunstyrelsen att senast i december återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag på ändrade ekonomiska ramar för 
nämnderna 2020 och framåt, 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för att fastställa styrmodell för 
fastighetsförvaltningen Drakfastigheter, 
 
att upphäva fullmäktiges beslut 2007-05-28 § 153 Förslag till 
reviderat internhyressystem, samt  
 
att upphäva fullmäktiges beslut 2010-01-25 § 687 
Lokaleffektivisering egna lokaler – LEFFE. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om en översyn av det internhyressystem som 
används i kommunen när verksamheten hyr lokaler av 
Drakfastigheter och en styrmodell för fastighetsförvaltningen 
Drakfastigheter. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 §168 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-05-21 § 32 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00357-1 
• Styrmodell för fastighetsförvaltningen Drakfastigheter 
• Rapport – Översyn av internhyressystem i Sundsvall inkl. bilaga 

v 1.1 
 
_ _ _ _ 
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§ 158  Revidering av taxor och avgifter enligt 
alkohollagen samt lag om tobak och liknande 
produkter 
(KS-2019-00396-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att revideringar av taxa och avgifter inom lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter samt alkohollagens (2010:1622) 
tillämpningsområde i Sundsvalls kommun fastställs i enlighet med 
Socialnämndens förslag Tabell taxa KS-2019-00396-2, 
 
att ansvarig nämnd under hösten 2020 får i uppdrag att särskilt följa 
hur många ansökningar som inkommer mindre än en månad innan 
planerat evenemang sker och vid behov föreslå eller fastställa 
justeringar i taxorna,  
 
att ändringarna i taxan och avgifterna börjar gälla från och med 1 juli 
2019, 
 
att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att justera 
avgifterna årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
från och med år 2021, samt 
 
att tillsynsavgiften enligt 19 b§ Tobakslagen (1993:581) fortsätter 
gälla under en övergångsperiod från 1 juli 2019 fram till 1 november 
2019 för att därefter tas bort. 
 

Ärendet  
Ärendet gäller revidering av kommunens taxor och avgifter rörande 
tobak och liknande produkter med anledning av ny lagstiftning.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 § 170 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-05-21 § 43 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00396-2  
• Tabell taxor 

 
 

_ _ _ _ 
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§ 159  Motion (L) om gratis resor för resenärer 
med barnvagn 
(KS-2019-00084-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Liberalerna föreslår att det ska vara gratis att resa med buss inom 
Sundsvalls kommun för resenärer som reser med barn i barnvagn. 

Överläggning 
Hans Zetterkvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
anse motionen vara besvarad. Vidare önskar han få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Stefan Hill (KD) och Viktoria Jansson (M) yrkar avslag på motionen. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Hill (KD) och Viktoria 
Janssons (M) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden godkänner att Hans Zetterkvist (V) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation  
Alicja Kapica (M), Jan Heijbel (M), Viktoria Jansson (M), Lars AG 
Carlsson (M), Åsa Melander (M), Henrik Öhman (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Marianne Oscarsson (M),  
Margareta Engström (M), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex 
Nilsson (L), Ina Lindström Skandevall (L), Annelie Luthman (L) 
reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 
Hans Zetterkvist (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
För Vänsterpartiet är en avgiftsfri och välfungerande kollektivtrafik 
en prioriterad fråga. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att 
passagerare med barnvagn ska få åka avgiftsfritt på bussen. Det 
nuvarande ekonomiska läget är dock sådant att vi i dagsläget måste 
avstå från åtgärder som leder till fördyringar. Vänsterpartiet har för 
avsikt att fortsätta driva frågan för att snarast möjliggöra motionens 
ambition. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 - § 171 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott  2019-05-14  § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00084-3 
• Motion (L) om gratis resor för resenärer med barnvagn 
• Protokoll kommunfullmäktige 2019-01-28 § 4 

 
_ _ _ _ 
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§ 160  Motion (KD) angående bussvärdar i 
Sundsvall centrum 
(KS-2019-00123-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) föreslår att bussvärdar ska finnas i 
Sundsvall. Deras uppgifter ska inkludera att hjälpa resenärer på och 
av bussar, hålla kontakt med resenärer under färd och guida, leda 
resenärer på resecentrum, men framförallt öka tryggheten för ovana 
resenärer genom sin tillvaro. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Ina Lindström Skandevall (L) yrkar 
bifall till motionen.  
 
Hans Forsberg (C) och Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen och dels Liza-
Maria Norlin (KD) och Ina Lindström Skandevalls (L) förslag om 
bifall till motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 § 172 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-05-14 § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00123-4 
• Remissvar Din Tur, 2019-03-29 
• Motion (KD) angående bussvärdar i Sundsvalls kommun 

_ _ _ _ 
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§ 161  Motion (KD) angående informationssäkerhet 
i Sundsvalls kommun 
(KS-2019-00255-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer gällande lagring 
av det data som genereras i Sundsvalls förvaltningar och bolag. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD och Hans Forsberg (C) yrkar bifall till  
kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 § 173 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-05-14 § 35 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00255-2 
• Motion (KD) angående informationssäkerhet i Sundsvalls 

kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 162  Motion (M) om torghandel i Sundsvall 
(KS-2018-00063-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Moderaterna har inkommit med en motion om åtgärder för att främja 
torghandel i Sundsvalls stadskärna. Koncernstaben föreslår att 
motionen ska avslås. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M), Eva-Lotta Söderström (SD), Lars Holmgren (L) 
och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen och dels Alicja 
Kapica (M) med fleras förslag om bifall till motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktiges beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Jan Heijbel (M), Viktoria Jansson (M), Lars AG 
Carlsson (M), Åsa Melander (M), Henrik Öhman (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Marianne Oscarsson (M),  
Margareta Engström (M), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex 
Nilsson (L), Ina Lindström Skandevall (L), Annelie Luthman (L) , 
Emil Esping (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), 
Stefan Hill (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-10 § 174 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-05-21 § 45 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00063-3 
• Stadsbyggnadsnämnden protokoll 2018-10-24 § 173 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• E-post stadsbyggnadskontoret kompletterande frågor  
• Näringslivsbolagets remissvar 
• Näringslivsbolagets remissvar - Bilaga 1 Förslag på möbler och 

glashus 
• Näringslivsbolagets remissvar - Bilaga 2 Sammanställning 

resultat från workshop Aktiviteter på Torget från januari 2017 
• Näringslivsbolagets remissvar - förslag till budget torget 
• Miljönämnden protokoll 2018-09-19 §53 
• Miljökontorets skrivelse 
• Motion (M) om torghandel i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-24 38 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 163  Korta frågor - korta svar 
 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet 
att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får 
även ställas till ordföranden eller vice ordföranden i en nämnd eller 
kommunstyrelsens utskott. 

Överläggning 
• Alicja Kapica (M) ställer en fråga om förtroendet för 

Näringslivsbolagets ordförande efter hanteringen av 
visselblåsningen i bolaget.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk (S).  

 
• Sven Bredberg (M) ställer fråga om visselblåsarfunktionen i 

Sundsvalls kommun, relaterat till arbetsmiljöfrågor.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk (S).  

 
• Annelie Luthman (L) ställer fråga om havsbadet Tranviken 

och kommunens ansvar för detta. 
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Niklas Evaldsson (V). 

 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer fråga om 

infrastrukturbyggnationerna runt om i Sundsvall och 
kommunikationen kring dessa. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens vice ordförande 
Magnus Persson (C). 

 
• Viktoria Jansson (M) ställer fråga om kostnaderna för 

utredningen kring visselblåsningen gällande 
Näringslivsbolaget. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk (S).  

 
• Jan-Erik Iversen (M) ställer fråga om upphandling av extern 

utredning kring visselblåsarincidenten i Näringslivsbolaget. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk (S).  
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• Henrik Öhman (M) ställer fråga om när utredningen, kopplad 
till visselblåsingen i Näringslivsbolaget, blir offentlig.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk (S).  

 
• Alicja Kapica (M) ställer fråga om Slink in som stängs under 

delar av sommaren och vilka åtgärder som tagits för att 
människor inte ska fara illa under den tiden.  
Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Niklas Säwén 
(S) 

 
• Viktoria Jansson (M) ställer fråga om attestering av faktura 

för utredning kopplat till visselblåsningen i 
Näringslivsbolaget. Frågan besvaras av kommunstyrelsens 
ordförande Peder Björk (S).  
 

• Alicja Kapica (M) ställer fråga om Slink in kopplat till 
järnvägsstationen. 
Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Niklas Säwén 
(S) 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 164  För kännedom 
(KS-2019-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) 1:a kvartalet 2019 – statistikrapport 
 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad 
2019-06-12 (KS-2019-00021-6) 
 

• Motioner, inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-05-27: 
 

- Motion (M) Miljöfond för Sundsvallsbukten (KS-2019-
00535) 
 

- Motion (KD) angående byggande av anpassad lekplats i 
Sundsvall (KS-2019-00534) 
 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2019-06-13, reviderad 2019-
06-20 
 

 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Peder Björk (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
João Pinheiro (S) X    
Diana Kapitanska (S) -  Lars-Olof Boström §§ 143-164 
Jan Lahti (S) X    
Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) -  Frida Burman §§ 143-164 
Marie Sjöbom Olsson (S) -  Leif Viklund §§ 143-164 
Stefan Broman (S) X    
Annika Kallin (S) X    
Kenneth Högström (S) X    
Inger Arvidsson (S) X    
Rose-Marie Antonic (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X    
Anders Hedenius (S) -  Rebecca Lampinen §§ 143-164 
Åsa Ulander (S) X    
Roger Johansson (S) X    
Malin Larsson (S) X    
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Mathias Hansson (S) -  Karolina Sundberg §§ 143-164 
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Magnus Haak (S) X    
Niclas Burvall (S) X    
Fredrik Thunström (S) X    
Frida Smedberg (S) X    
Jörgen Berglund (M) -  Jan Heijbel §§ 143-164 
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) -  Lars AG Karlsson §§ 143-164 
Bertil Kjellberg (M) -  Åsa Melander §§ 143-164 
Lina Modén (M) -  Henrik Öhman §§ 143-164 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Linda Strandfjäll (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Josefin Eurenius (M) X    
Habib Effati (M) -  Thomas Burman 

Jan-Erik Iversen 
§§ 143-148 
§§ 149-164 

Sven Bredberg (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Cecilia Backlund (M) X    
Marianne Oscarsson (M) X    
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Alex Nilsson (L) X    
Catrin Eliasson (L) -  Ina Lindström 

Skandevall 
§§ 143-164 

Annelie Luthman (L) X    
Sanna Jonsson (C) X    
Emma Flemström Heurgren (C) -  Anna Edin §§ 143-164 
Jan Ola Andersson (C) X    
Hans Forsberg (C) X    
Magnus Persson (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Christiane Rüdiger (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X    
Jenny Karlstein (V) -  Hicham Elkahtib §§ 143-164 
Hans Zetterkvist (V) X    
Ann Modin (V) X    
Åke Johansson (V) X    
Emil Esping (KD) X    
Stefan Hill (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Kate Almroth (KD) X    
Johnny Skalin (SD) X  Ove Skalin §§ 153-164 
Svetlana Afanasyeva (SD) -  Tomasz Baron §§ 143-164 
Stig Bergström (SD) -  Eva-Lotta Söderström §§ 143-164 
Gunnar Jönsson (SD) X    
Olga Nordlund (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
Anneli Lindholm (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    
Lars Skoglund (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Lars-Olof Boström (S) X  §§ 143-164 
Frida Burman (S) X  §§ 143-164 
Leif Wiklund (S) X  §§ 143-164 
Priscilda Helenius (S) X   
Johan Nikula (S) X   
Eva Bergström Selling (S) -   
Hans Backlund (S) -   
Monika Lindberg (S) -   
Rebecca Lampinen (S) X  §§ 143-164 
Ludvig Lind (S) -   
Karolina Sundberg (S) X   
Kent Larsson (S) X   
Carina Staf (S) X   
Alaa Ourabi Alkhn (S) X   
Annika Söderberg (S) X   
Michael Sjödin (S) -   
Adele Flodin (S) -   
Jan-Erik Iversen (M) X  §§ 149-164 
Jan Heijbel (M) X  §§ 143-164 
Lars A.G Carlsson (M) X  §§ 143-164 
Åsa Melander (M) X  §§ 143-164 
Henrik Öhman (M) X  §§ 143-164 
Thomas Burman (M) X  §§ 143-148 
Per Lindstrand (M) X   
Signe Weiss (M) X   
Arne Engholm (L) -   
Ina Lindström Skandevall (L) X  §§ 143-164 
Martin Liljeros (L) X   
Anna Edin (C) X  §§ 143-164 
Jonas Borg (C) X   
Anneli Rehnfors (C) X   
Erik Thunström (C) X   
Kim G Ottosson (V) -   
Hicham Elkahtib (V) X  §§ 143-164 
Karin Gustafsson (V) X   
Ronja Strid (KD) X   
Miriam Monsell (KD) -   
Tomasz Baron (SD) X  §§ 143-164 
Eva-Lotta Söderström (SD) X  §§ 143-164 
Ove Skalin (SD) X  §§ 153-164 
Annelie Henriksson  (SD) -   
Jonas Lingdén  (SD) -   
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