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Justering 
 
Till justerare utses Åsa Ulander och Catrin Eliasson med Christiane 
Rüdiger och Patrik Gustavsson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 113  Information från kommundirektör Åsa 
Bellander 
(KS-2020-00005) 
 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Åsa Bellander en 
lägesrapport för Sundsvalls kommuns hantering av Covid-19. Hon tar 
bland annat upp följande punkter: 
 

• Sundsvalls kommun följer de nationella riktlinjerna och 
arbetar tillsammans med Region Västernorrland, länsstyrelsen 
och övriga kommuner i länet för att minska risken för 
smittspridning. 
 

• Nya provtagningsrutiner från måndag den 15 juni som 
innebär att alla invånare med symptom på Covid-19 får 
möjlighet att provtas i Västernorrland. 

 
• Bemanningssituationen och behov av stödchefer inom vård- 

och omsorgsförvaltningen 
 

• Aktiviteter för unga och gamla i sommar som exempelvis 
Hittaut-kartan, som gör att många hittar ut i naturen och kan 
hålla avstånd 

 
_ _ _ _ 
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§ 114  Allmänhetens frågor 
(KS-2020-00004) 
 

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 
 

• Thomas Lundmark ställer en fråga kopplat till 
investeringsbeslutet för Logistikparken. 
Frågan besvaras av oppositionsråd Alicja Kapica (M). 

 
• Thomas Lundmark ställer en fråga kopplat till 

investeringsbeslutet för Logistikparken. 
Frågan besvaras av liberalernas gruppledare Stefan Falk (L). 

 
• Trevor Fischer ställer en fråga om kommunens ekonomi 

kopplat till Logistikparken. 
Frågan besvaras av kommunalråd Peder Björk (S). 
 

• Anders Johansson ställer en fråga rörande Logistikparken. 
Frågan besvaras av kommunalråd Peder Björk (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 115  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2020-00011) 
 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 116  Inkomna motioner 
 
 
Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 117  Inkomna interpellationer 
 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 118  Valärenden 
(KS-2020-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Anna Edin (C) 
som ledamot i kommunfullmäktige efter Emma Flemström 
Heurgren (C), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Maria Åström (C) som ny ersättare 
i kommunfullmäktige efter Anna Edin (C), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Rebecca 
Lampinen (S) som ledamot i kommunfullmäktige efter Inger 
Arvidsson (S), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Magnus Svensson (S) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Rebecca Lampinen (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Monica Bylunds (M) avsägelse som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden, 

 

Beslutsunderlag 
• Valärenden kommunfullmäktige 2020-06-12 
 
_ _ _ _ 
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§ 119  Delårsrapport januari-april 2020 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2020-00521-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att inte bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden utökad 
skattemedelsram utifrån beräknat underskott samt, 
 
att inte bevilja vård- och omsorgsnämnden utökad skattemedelsram 
utifrån beräknat underskott. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
april 2020 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår 
till -121,8 miljoner kronor för kommunen, vilket är 0,4 miljoner 
kronor sämre än resultatet för januari-april 2019 (-121,4 mnkr). 
 
Resultatprognosen för 2020 uppgår till -30 miljoner kronor för 
kommunen, vilket är cirka 150 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 balanskravet under 2020 om avvecklingen av 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB hinner slutföras innan 
årsskiftet. För de negativa balanskravsresultaten för 2018 och 2019 
kommer dock endast en liten del att vara återställt. Enligt 
bedömningen i prognosen återstår cirka 200 miljoner kronor att 
återställa. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
samt till följande tilläggsatt-sats: 
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att, i ljuset av delårsrapportens mycket allvarliga ekonomiska 
prognos, uppdra till vård- och omsorgsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att 
återkomma med förslag som visar en budget i balans för 2020 
senast inför kommunfullmäktiges möte i september. 

 
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD), Catrin Eliasson (L), 
Viktoria Jansson (M) och Patrik Gustavsson (M) instämmer i Stefan 
Falks (L) förslag. 
 
Peder Björk (S), Niklas Säwén (S), Lisa Tynnemark (S), Christiane 
Rüdiger (V) och Christina Nordenö (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Lars AG Carlsson (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Åsa Melander (M), Lina Modén (M), Mikael 
Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Jan Heijbel (M), Stefan Falk (L), 
Catrin Eliasson (L), Stefan Hill (KD) och Liza-Maria Norlin (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 114 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-06-01 § 51 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00521-1 
• Delårsrapport januari-april 2020 Kommunen och kommunala 

bolag 
 
_ _ _ _ 
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§ 120  Ordförandeförslag för att möta 
drogsituationen i Sundsvall 
(KS-2020-00510-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inrätta en funktion med ansvar för att samordna Sundsvalls 
kommuns arbete mot narkotikamissbruk i kommunen, 
 
att konstatera att Sundsvalls kommun och Region Västernorrland 
behöver utveckla samverkan kring ungdomar som missbrukar droger 
och eller har psykisk ohälsa, 
 
att uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) att initiera 
en samverkan med lämplig verksamhet vid Region Västernorrland 
för att utforma ett effektivt samarbete kring ungdomar som 
missbrukar droger och eller har psykisk ohälsa, 
 
att arbetet i Sundsvalls kommun med att utlokalisera socialtjänsten i 
kommundelarna ska vara genomfört senast den 31 december 2020, 
 
att utlokaliseringen ska genomföras på ett strukturerat sätt med 
tydligt syfte där skola, socialtjänst och andra aktörer har ett nära 
samarbete utifrån behoven i området. 
 
att Drakfastigheter ansvarar för att säkerställa att verksamheterna har 
ändamålsenliga lokaler, 
 
att IAN fortsätter att utveckla det kommunala 
föräldraskapsstödsarbetet enligt den nationella strategin för 
föräldraskapsstöd, 
 
att uttala att det är särskilt viktigt att utveckla föräldrastödet i de 
prioriterade områdena Nacksta, Skönsberg, Kvissleby, Ljustadalen- 
Sundsbruk, samt Indal-Liden-Holm, Bredsand, i kombination med 
andra insatser. 
 
att barn- och utbildningsnämnden skall ta fram en 
förvaltningsövergripande handlingsplan mot droger som ska omfatta 
samtliga kommunala skolor, med mål att samverka med friskolor 
inom Sundsvalls kommun, 
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att barn- och utbildningsnämndens handlingsplan ska vara ett stöd 
för rektorer och skolledare, 
 
att kultur- och fritidsnämnden skall ta fram en 
förvaltningsövergripande handlingsplan mot droger som ska omfatta 
de verksamheter som förvaltningen erbjuder barn och unga, t.ex. 
fritidsgårdar. 
 
att det i barn- och utbildningsnämndens och kultur- och 
fritidsnämndens handlingsplaner ska framgå: 
• hur respektive förvaltning arbetar med det förebyggande arbetet, 
• när och hur förvaltningarnas personal ska agera vid misstanke 

om missbruk,  
• hur samverkan med andra aktörer, till exempel socialtjänst och 

polis, ska gå till, 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att se över kommunens  
regler för uthyrning av lokaler och föreningsbidrag, med 
utgångspunkten att kommunen ska främja miljöer och arrangemang 
fria från narkotika, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att se över kommunens riktlinjer för 
sponsring med utgångspunkten att kommunen ska främja miljöer och 
arrangemang fria från narkotika, 
 
att Sundsvalls kommun ska arbeta tillsammans med ideella och 
idéburna organisationer samt med näringslivet för att minska 
användandet av droger i kommunen, och vända den ”drogpositiva” 
normen som finns, samt 
 
att beslutet att organisera kommunens fältassistenter i en förvaltning 
ska verkställas så snart som möjligt. 
 

Ärendet 
Ordförande för kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Bodil 
Hansson (S) har väckt ett ordförandeförslag som handlar om åtgärder 
för hur kommunen ska möta drogsituationen i Sundsvall. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar enligt ordförandeförslaget vilket är bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Liza-Maria Norlin (KD), Catrin Eliasson (L) och Viktoria Jansson 
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(M) instämmer i Bodil Hanssons (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 141 
• Ordförandeförslag för att möta drogsituationen i Sundsvall, 

reviderad 2020-06-04 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-05-19 § 15 
• Ordförandeförslag för att möta drogsituationen i Sundsvall, 2020-

04-27 
 
_ _ _ _ 
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§ 121  Årsredovisning 2019 för 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 
 (KS-2020-00038-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt de enskilda 
ledamöterna i densamma, för verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen. 
 

Ärendet 
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat 
årsredovisning och revisorerna har överlämnat revisionsberättelse för 
2019. 

Jäv 
Jäv antecknas för Hans Forsberg (C), Lina Modén (M) och Mikael 
Gäfvert (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 124 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00038-2  
• Årsredovisning 2019 Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 
• Revisionsberättelse 2019 Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 
 
_ _ _ _ 
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§ 122  Årsredovisning 2019 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 
 (KS-2020-00044-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet i 
Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, samt 
 
att godkänna årsredovisningen 2019 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall. 
 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2019. Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse.  

Jäv 
Jäv antecknas för Christina Nordenö (S), Jonas Väst (S) och Viktoria 
Jansson (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 126 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00044-2  
• Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet i Sundsvall 
• Revisionsberättelse 2019 Samordningsförbundet i Sundsvall 
• Skrivelse samordningsförbundet Sundsvall 2019  
 
_ _ _ _ 
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§ 123  Årsredovisning 2019 för Norra Kajen kvarter 
3 AB 
 (KS-2020-00047-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 120 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00047-1  
• Årsredovisning 2019 Norra Kajen kvarter 3 AB 
• Granskningsrapport Norra Kajen kvarter 3 AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 124  Årsredovisning 2019 för Norra Kajen 
Holding AB 
 (KS-2020-00048-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning 
för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 119 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00048- 
• Årsredovisning 2019 Norra Kajen Holding AB 
• Granskningsrapport Norra Kajen Holding AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 125  Årsredovisning 2019 för Norra Kajen 
Exploatering AB 
 (KS-2020-00051-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 
AB följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen 

- behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat 
årsredovisning för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 117 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00051-1 
• Årsredovisning 2019 Norra Kajen Exploatering AB 
• Granskningsrapport Norra Kajen Exploatering AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 126  Årsredovisning 2019 för Norra Kajen 
Utveckling AB 
 (KS-2020-00049-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 

 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat 
årsredovisning för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 118 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00049-1  
• Årsredovisning 2019 Norra Kajen Utveckling AB 
• Granskningsrapport Norra Kajen Utveckling AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 127  Årsredovisning 2019 för Norra Kajen kvarter 
8 AB 
 (KS-2020-00046-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 8 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 8 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 121 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00046-1 
• Årsredovisning 2019 Norra Kajen kvarter 8 AB 
• Granskningsrapport Norra Kajen kvarter 8 AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 128  Årsredovisning 2019 för Norra Kajen kvarter 
11 AB 
 (KS-2020-00050-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 11 AB 
följer revisorns förslag och 

- fastställer resultat- och balansräkningen 
- behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 
 

Ärendet 
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 11 AB har överlämnat 
årsredovisning för 2019 till Sundsvalls kommun. 

Jäv 
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 122 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00050-1  
• Årsredovisning 2019 Norra Kajen kvarter 11 AB 
• Granskningsrapport Norra Kajen kvarter 11 AB 
 
_ _ _ _ 
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§ 129  Begäran om kapitaltillskott - Norra Kajen 
Exploaterings AB 
(KS-2020-00496-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att tillskjuta 50 miljoner kronor till Norra Kajen Exploaterings AB i 
aktieägartillskott, 

att finansiera tillskottet genom att konvertera del av bolagets skuld 
till kommunen med motsvarande belopp. 

Ärendet 
Norra Kajen Exploaterings AB (NKEAB) har begärt om ett tillskott 
på 50 miljoner kronor för att stärka det egna kapitalet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 123 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse – kompletterad efter finans- 

och näringslivsutskottet 2020-06-01 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-06-01 § 53 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00496-2 
• Skrivelse begäran om kapitaltillskott 
 
_ _ _ _ 
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§ 130  Kompletteringsbudget 2020 
(KS-2020-00565-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2020 enligt föreliggande förslag 
daterat 2020-05-26 med revidering 2020-06-10. 
 

Ärendet 
Kompletteringsbudgeten 2020 omfattar finansiering av tidigare 
beslutade anslag som innebär ökade driftskostnader med 3,54 mnkr. 
Finansieringen av dessa anslag föreslås ske genom ianspråktagande 
med 3,54 mnkr av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov på 5 mnkr. I ärendet ingår även investeringsanslag på 8 mnkr 
för utbyggnad av IT-infrastruktur i kommunens lokaler. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till följande förslag: 
 

att kompletteringsbudget 2020 omfattar finansiering av tidigare 
beslutade anslag som innebär ökade drift- och 
investeringskostnader för Driftbudget - VON; anslag på 200 tkr 
för ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialnämndens 
(numera vård- och omsorgsnämndens) verksamheter och IAN; 
anslag på 1 165 tkr för verksamheten Slink Inn 2020-01-01--04-
15 och 2020-11-15--12-31. Investeringsbudget KS - anslag på 8 
000 tkr för fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur i form av 
datanätverk i verksamhetslokaler. 

 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Lars AG Carlsson (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Åsa Melander (M), Lina Modén (M), Mikael 
Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Jan Heijbel (M), Stefan Falk (L), 
Catrin Eliasson (L), Stefan Hill (KD) och Liza-Maria Norlin (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens förslag: Skrivelse 2020-05-26 reviderad 

2020-06-10 
• Bilaga till kompletteringsbudget 2020 reviderad 2020-06-10 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 115 
• Begäran från kultur- och fritidsnämnden om medel för 

sommarlovsaktiviteter i kommunens prioriterade områden 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-06-01 § 54 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00565-1 
• Bilaga till kompletteringsbudget 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 131  Ändring av beslut gällande hanteringen av 
integrationsfrågor 
 (KS-2019-01099-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut (KS-2015-00655), att-sats 
två, att en ”integrationsgrupp på tjänstemannanivå tillsätts där 
berörda förvaltningar och bolag ingår. Arbetet leds av ordförande för 
NAVI med stöd av kontaktperson på koncernstaben”, vilket innebär 
att integrationsgruppens arbete upphör från och med 2020-06-30, 
 
att hanteringen av nämnd- och kommunövergripande 
integrationsfrågor ingår i det Sociala hållbarhetsrådets 
ansvarsområde, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut (KS-2015-00655) att-sats 
fem, att ”kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att årligen följa upp 
integrationsarbetet”, samt 
 
att integrationsperspektivet ska inkluderas i kommunens uppföljning 
av arbetet med social hållbarhet. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till kommunfullmäktige att besluta om att göra 
förändringar i tidigare fattade beslut gällande hanteringen av 
integrationsfrågor. Förslaget är att integrationsperspektivet beaktas i 
kommunens arbete med social hållbarhet och i uppföljningen av detta 
arbete. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut med följande redaktionella ändring: 
 

att datum i den första att-satsen korrigeras från 2020-03-30 till 
2020-06-30. 

 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
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Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) instämmer i Liza-Maria 
Norlin (KD) förslag och protokollsanteckning. 
 
Christiane Rüdiger (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag med redaktionell ändring. Detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Vidare godkänner ordförande att Liza-Maria Norlins (KD) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
En lyckad integration är avgörande för Sundsvalls utveckling men 
också för varje människas möjlighet att kunna leva ut till sin fulla 
potential. Hur Sundsvalls kommun organiserar sitt arbete med 
integration är centralt för att vi ska nå goda resultat. Ärendet idag är 
ett försök till detta men vi ser en brist i att rådet inte har ett formellt 
mandat att fatta beslut, utan det är just ett råd. I samband med den 
översyn som ska göras gällande den politiska organisationen inför 
nästa val bör organiseringen för integrationsarbetet belysas på ett 
särskilt sätt för att säkra beslutsmässighet och rådighet över detta 
viktiga gränsöverskridande arbete. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-16 § 72 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och 

utvecklingsutskott - 2020-02-18 § 5 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01099-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 132  2019 års uppföljning av 
landsbygdsprogrammet 2021 
 (KS-2020-00285) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna 2019 års uppföljning av Sundsvalls kommuns 
landsbygdsprogram 2021. 
 

Ärendet 
Ärendet avser 2019 års uppföljning av kommunens 
landsbygdsprogram. I uppföljningen har bolag och nämnder med 
uppdrag i landsbygdsprogrammets handlingsplan fått återrapportera 
statusen för de 39 uppdragen. Utöver uppdragen omfattas även 
måluppföljning samt redovisning av arbetet med landsbygdssäkring, 
handlingsplanen för bredbandsutbyggnaden på landsbygden samt 
arbetet med varuförsörjning och hemsändningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-16 § 71 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2020-02-25 - § 20 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00285-9 
• Bilaga 1 - Uppföljning landsbygdsprogram 2019 
• Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-

2020 - uppdatering 2019 
• Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-13 § 6 
• Kommunstyrelsens svar 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 § 170 
• Skrivelse stadsbyggnadskontoret 
• Mitthem AB statusrapport 2019 
• Näringslivsbolaget i Sundsvall AB uppföljning 2019 

landsbygdsprogrammet 2021 
• Sundsvall Elnät uppföljning 2017-2020 
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 § 141 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-09-25 § 93 
• Kultur och fritidskontorets uppföljning 2019 av 

Landsbygdsprogram 2021 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-23 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

• Protokoll nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration 2019-09-25 § 61 

• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration skrivelse 

• Protokoll socialnämnden 2019-09-26 § 133 
• Socialnämndens skrivelse 
 

_ _ _ _ 
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§ 133  Beslut VA-plan för Sundsvalls kommun 
(KS-2019-00539-14) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
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.  
 

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 
styrelsen för Sundsvall Vatten AB. 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Bodil Hansson (S) instämmer i Viktoria Janssons (M) förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Viktoria Janssons (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Viktoria Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Kommunerna har enligt Lagen om allmänna vattentjänster skyldighet 
att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- och 
miljöskäl finns ett behov av lösning i ett större sammanhang.  
 
I VA-planen för 2020 har den tätbebyggda kuststräckan Åkersviken-
Hamnsbådarna-Hamn uteslutits, trots att miljökontoret vid en 
utredning från 2014 pekat ut Åkersviken som ett område med hög 
skyddsnivå avseende både miljö- och hälsoskydd. Moderaterna har 
en förhoppning att den reviderade alternativt nya VA-planen 
innehåller ovan nämnda områden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll - 2020-05-11 § 97 
• 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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§ 134  Stadsvision Sundsvall - Arbetsinriktning 
2020 samt redovisning av aktiviteter 2019 
(KS-2020-00185-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falks (L) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vi anser inte att den ombyggda dragningen av väg 562 varit 
nödvändig med hänsyn till stadsvisionen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll - 2020-05-11 - § 99 
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• 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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§ 135  Översyn av fastighetsstrategi för 
Sundsvalls kommun 
(KS-2019-00567-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen - 2020-05-11 - § 100 
• 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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§ 136  Avslutande av Fairtrade City diplomering av 
Sundsvalls kommun 
(KS-2020-00165-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta Fairtrade City diplomeringen av Sundsvalls kommun (KS-
2014-00280). 
 

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

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen - 2020-05-11 - § 102 
• 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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§ 137  Redovisning av partistöd för 2019 
(KS-2020-00028-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att partistödet för andra halvåret 2020 ska utbetalas till 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och 
Moderaterna. 
 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet 2019 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat 
en granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 132 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-05-26 § 43 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00028-6  
• Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2019 samt 

granskningsrapport  
• Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2019 samt 

granskningsrapport  
• Centerpartiets redovisning av partistöd 2019 samt 

granskningsrapport  
• Kristdemokraternas redovisning av partistöd 2019  
• Liberalernas redovisning av partistöd 2019 samt 

granskningsrapport  
• Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2019 samt 

granskningsrapport  
• Miljöpartiet de grönas redovisning av partistöd 2019 samt 

granskningsrapport  
• Moderaterna redovisning av partistöd 2019 samt 

granskningsrapport  
_ _ _ _ 
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§ 138  Nya lokaler åt Medelpads 
Räddningstjänstförbund och SOS Alarm i 
Sundsvall och ny brandstation i Liden 
(KS-2020-00134-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillföra kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 
(Drakfastigheter) 35 miljoner kronor för projektering av nya lokaler i 
Sundsvall för Medelpads Räddningstjänstförbund, SOS Alarm AB 
och Sundsvalls kommun samt för en ny brandstation i Liden, att 
finansieras genom ianspråktagande av likvida medel 
 
att investeringarna i de nya anläggningarna genomförs i kommunens 
regi genom en partneringupphandling, samt 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, efter projekteringen, 
återkomma till kommunfullmäktige med ett underlag för slutligt 
ställningstagande till investeringens genomförande 
 

Ärendet 
Ärendet gäller beslut om att genomföra projektering av nya lokaler 
för Medelpads Räddningstjänstförbund och SOS Alarm AB i 
Sundsvall och en ny brandstation i Liden. I beslutet ingår även hur 
byggnationen ska genomföras samt vilka lokaler som ska ingå i 
projektet för Sundsvalls kommuns verksamheter. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 133 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-05-26 § 50 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00134-1  
 
_ _ _ _ 
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§ 139  Antagande av detaljplan för Finnkajen, del 
av Stenstaden 1:4 m.fl. 
(KS-2020-00406-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen för Finnkajen, del av Stenstaden 1:4 m.fl enligt 
5 kap 27§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 

Ärendet 
Magnolia Bostad AB inkom 2016 med förfrågan om planbesked på 
fastigheten Stenstaden 1:13 (nu del av Stenstaden 1:4). Förfrågan 
gäller ett hotell på Finnkajen.  
 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge positivt planbesked. 
Planarbetet inleddes med ett planprogram. Efter att planprogrammet 
var klart och hade varit på remiss så godkände 
stadsbyggnadsnämnden planprogrammet som en utgångspunkt för 
fortsatt planarbete för området Norr Stenstan. Detaljplan för delen 
Finnkajen har nu varit på samråd och på granskning. Därefter har 
stadsbyggnadsnämnden godkänt planen och skickat den till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Överläggning 
Börje Mattsson (SD) yrkar avslag till ärendet. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till kommunstyrelsen och dels avslag till ärendet. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Johnny Skalin (SD), Eva-Lotta Söderström (SD), Jonas Lingdén 
(SD), Tomasz Baron (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 - § 134 
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• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
2020-05-19 § 16 

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00406-2 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-03-25 § 52 
• Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret 2020-03-25 § 52 
• Antagandehandling Finnkajen SBN 2020-03-25 § 52 
 
_ _ _ _ 
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§ 140  Slopande avgifter för upplåtelse av mark 
och uppskjutande av debitering till följd av 
pandemin Covid-19 
(KS-2020-00452-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark 
under perioden 1 april - 30 september 2020, enligt taxa inom 
stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens område (KS 2019- 
01017), 
 
att avgiftsbefrielsen ska gälla uteserveringar, permanenta 
tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser (tillstånd krävs som 
vanligt), samt för de butiker som vill flytta ut sin försäljning på gatan 
(tillstånd krävs som vanligt). 
 
att stadsbyggnadsnämndens underskott till följd av slopade avgifter 
för upplåtelse av mark, ska regleras i samband med resultatöverföring 
2020, samt 
 
att debitering av avgifter för årliga kontrollavgifter för restauranger, 
pizzerior, caféer och liknande verksamhet, årliga tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd och för tobaksförsäljning, samt ansökningsavgifter 
för serveringstillstånd och för tobaksförsäljning flyttas fram så att 
förfallodagen blir 30 september 2020. 
 

Ärendet 
I ärendet föreslås att kommunen slopar avgifterna för upplåtelse av 
mark för uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och 
torghandelsplatser (tillstånd krävs som vanligt), samt för de butiker 
som vill flytta ut sin försäljning på gatan under perioden 1 april - 30 
september 2020, samt att förfallodatum flyttas fram för vissa avgifter 
som kontroll-, tillstånds- och ansökningsavgifter. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 § 135 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-05-26 § 44 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00452-1  
 

_ _ _ _ 
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§ 141  Korta frågor - Korta svar 
(KS-2020-00007) 
 
 
Catrin Eliasson (L) ställer en fråga om ambitionen att införa säkra 
mötesplatser på äldreboenden. 
Frågan besvaras av vård- och omsorgsnämndens ordförande Niklas 
Säwén (S). 
 
Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga om besparingar kopplat till 
service på trygghetsboenden. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets ordförande 
Hans Forsberg (C). 
 
Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om insatser för att minska 
bortfall i skolresultaten till följd av Covid-19. 
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande Lisa 
Tynnemark (S). 
 
Stefan Falk (L) ställer en fråga kopplat till hur effekterna räknas i 
prognosen för det ekonomiska läget i barn- och utbildningsnämnden.  
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande Lisa 
Tynnemark (S). 
 
_ _ _ _ 
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§ 142  För kännedom 
(KS-2020-00008) 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 

kvartal 4 2019: 
 

o Protokoll vård- och omsorgsförvaltningen 2020-03-18 
§ 51 

o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2020-02-
28 

o Statistikrapport av ej verkställda beslut enligt SoL 
2020-03-03 

 
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2020-06-12 

 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2020-06-11 (KS-2020-00021-5) 

 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande
1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Peder Björk (S) X    
Stefan Eriksson (S) -    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X § 122   
Jonas Väst (S) X § 122   
Anita Bdioui (S) X §§ 123-128   
João Pinheiro (S) X    
Lars-Olof Boström (S) -    
Jan Lahti (S) -    
Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) X    
Marie Sjöbom Olsson (S) -    
Stefan Broman (S) -    
Annika Kallin (S) -    
Kenneth Högström (S) -    
Rebecca Lampinen (S) -    
Rose-Marie Antonic (S) -    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X    
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X    
Roger Johansson (S) -    
Malin Larsson (S) X    
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Mathias Hansson (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) -    
Magnus Haak (S) -    
Niclas Burvall (S) -    
Fredrik Thunström (S) -    
Frida Smedberg (S) -    
Jörgen Berglund (M) -  Lars AG Carlsson §§ 113-142 
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X § 122   
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) -  Åsa Melander §§ 113-142 
Lina Modén (M) X § 121   
Tom Emanuelz (M) -    
Mikael Gäfvert (M) X § 121   
Linda Strandfjäll (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) -    
Josefin Eurenius (M) -    
Jan Heijbel (M) X    
Sven Bredberg (M) -    
Cecilia Backlund (M) -    
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Jan-Erik Iversen (M) -    
Margareta Engström (M) -    
Lars Holmgren (L) -    
Stefan Falk (L) X    
Ina Lindström Skandevall (L) -    
Catrin Eliasson (L) X    
Annelie Luthman (L) -    
Sanna Jonsson (C) -  Erik Thunström §§ 113-142 
Anna Edin (C) X    
Jan Ola Andersson (C) X    
Hans Forsberg (C) X § 121   
Magnus Persson (C) -    
Kjell Bergkvist (C) -    
Anita Forslin (C) -    
Christiane Rüdiger (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X    
Hicham Elkahtib (V) X    
Kim Ottosson (V) -    
Ann Modin (V) -    
Åke Johansson (V) -    
Emil Esping (KD) -    
Stefan Hill (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) -    
Johnny Skalin (SD) X    
Svea Westholm (SD) -  Eva-Lotta Söderström §§ 113-142 
Stig Bergström (SD) -  Jonas Lingdén §§ 113-142 
Gunnar Jönsson (-) -    
Tomaz Baron (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) -    
Mats Hellhoff (SD) -    
Anneli Lindholm (SD) -    
Börje Mattsson (SD) X    
Lars Skoglund (SD) -    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Lars-Olof Boström (S) -   
Frida Burman (S) -   
Leif Wiklund (S) -   
Priscilda Helenius (S) -   
Johan Nikula (S) -   
Eva Bergström Selling (S) -   
Hans Backlund (S) -   
Monika Lindberg (S) -   
Magnus Svensson (S) -   
Ludvig Lind (S) -   
Karolina Sundberg (S) -   
Kent Larsson (S) -   
Carina Staf (S) -   
Alaa Ourabi Alkhn (S) -   
Annika Söderberg (S) -   
Michael Sjödin (S) -   
Adele Flodin (S) -   
Lars A.G Carlsson (M) X  §§ 113-142 
Åsa Melander (M) X  §§ 113-142 
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) -   
Per Lindstrand (M) -   
Signe Weiss (M) -   
Peter Sjöbom (M) -   
Per Wahlberg (M) -   
Arne Engholm (L) -   
Ina Lindström Skandevall (L) -   
Martin Liljeros (L) -   
Maria Åström (C) -   
Jonas Borg (C) -   
Anneli Rehnfors (C) -   
Erik Thunström (C) X  §§ 113-142 
Karin Gustafsson (V) -   
Martin Jägesten (V) -   
Isabell Mixter (V) -   
Miriam Monsell (KD) -   
Joachim Jonsson (KD) -   
Eva-Lotta Söderström (SD) X  §§ 113-142 
Ove Skalin (SD) -   
Annelie Henriksson  (SD) -   
Jonas Lingdén  (SD) X  §§ 113-142 
Ulf Rydberg (SD) -   
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