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Tid Kl. 13.00 
Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 
Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 
Sekreterare Patrik Jansson 
Justeras 2020-10-26 
  

  
 
 

Underskrifter  Arianne Sundman Patrik Jansson 
  Ordförande Sekreterare 
   
  

 

 Ann Modin Jan-Erik Iversen 
 Justerare Justerare 
    

 
 
Protokollet omfattar § 159. 
 
 
 
 
 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på kommunens digitala anslagstavla. 
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§ 159 Valärenden 
(KS-2020-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Anneli Lindholms (SD) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige och i barn- och utbildningsnämnden, 
 
att bevilja Erfan Kakahanis (V) avsägelse som ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Karin 
Gustafsson (V) som ledamot i kommunfullmäktige efter Christiane 
Rüdiger (V), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Olle Granath (V) som ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Karin Gustafsson (V), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Lars A.G 
Carlsson (M)  som ledamot i kommunfullmäktige efter Linda 
Strandfjäll (M), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Bo-Göran Strandfjäll (M) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Lars A.G Carlsson (M), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Klara Hedin (V) till ny ersättare i kultur-och fritidsnämnden 
efter Erfan Kakahani (V), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Lina Modéns (M) avsägelse som ledamot i individ och 
arbetsmarknadsnämnden, 
 
att utse Niklas Evaldsson (V) till ny ersättare i Sundsvalls 
Sjöfolkstiftelse efter Christiane Rüdiger (V), för återstående delen 
av mandatperioden, 
 
att utse Niklas Evaldsson (V) till ny representant/ägarombud i 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB efter Christiane Rüdiger (V), 
fram till ordinarie stämma 2023, 
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att utse Erfan Kakahani (V) till nytt ägarombud i 
Samordningsförbundet i Sundsvall efter Christiane Rüdiger (V), 
fram till ordinarie stämma 2023, 
 
att utse Isabell Mixter (V) till ny ersättare för ägarombud i 
MittSverige Vatten & Avfall AB efter Christiane Rüdiger (V), fram 
till ordinarie stämma 2023,  
 
att utse Isabell Mixter (V) till ny ersättare för ägarombud i 
Sundsvall Vatten AB efter Christiane Rüdiger (V), fram till 
ordinarie stämma 2023, 
 
att utse Isabell Mixter (V) till ny ersättare för ägarombud i REKO 
Sundsvall AB efter Christiane Rüdiger (V) , fram till ordinarie 
stämma 2023,  
 
att utse Isabell Mixter (V) till ny ersättare i kommunförbundet 
Västernorrlands styrelse efter Christiane Rüdiger (V), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Yvonne Flodéns (C) avsägelse som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden, 
 
att bevilja Peder Björks (S) avsägelse som kommunalråd,  
ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden, som 
ledamot i Kommunförbundet Västernorrlands styrelse, Regionala 
samverkansrådet och Ägarråd för Medelpads 
räddningstjänstförbund samt som ägarombud för Stadsbacken AB 
och Scenkonst Västernorrland AB, 
 
att utse Bodil Hansson (S) till nytt kommunalråd efter Peder Björk 
(S) från och med detta sammanträde intill det sammanträde då val 
av kommunalråd förrättas nästa gång, 
 
att utse nuvarande vice ordförande Bodil Hansson (S) till 
ordförande i kommunstyrelsen efter Peder Björk (S), från och med 
detta sammanträde intill det sammanträde då val av styrelse 
förrättas nästa gång,  
 
att utse nuvarande ledamot Niklas Säwén (S) till vice ordförande i 
kommunstyrelsen efter Bodil Hansson (S), från och med 1 
december 2020 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas 
nästa gång, 
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att utse nuvarande vice ordförande Bodil Hansson (S) till 
ordförande i Krisledningsnämnden efter Peder Björk (S) för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Niklas Säwén (S) till vice ordförande i 
Krisledningsnämnden efter Bodil Hansson (S) från och med 1 
december 2020 för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse nuvarande ersättare Bodil Hansson (S) till ledamot i 
regionala samverkansrådet efter Peder Björk (S), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Niklas Säwén (S) till ersättare i regionala samverkansrådet 
efter Bodil Hansson (S) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Niklas Säwén (S) till ledamot i kommunförbundet 
Västernorrlands styrelse efter Peder Björk (S) för återstående delen 
av mandatperioden, 
 
att utse Jonas Väst (S) till ordförande i individ- och 
arbetsmarknadsnämnden från och med 27 oktober 2020 för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Rebecca Lampinen (S) till ersättare i direktionen för 
Medelpads Räddningstjänstförbund efter Inger Arvidsson (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse nuvarande ersättare Pernilla Holgert (S) till ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden efter Johanna Eriksson (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse nuvarande ersättare Lugero Peterson (S) till ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden efter João Pinheiro (S), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Goran Garmiani (S) till ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden efter Lugero Peterson (S), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att notera att nuvarande ersättare Erfan Kakahani (V) blir ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen efter Peder Björk (S) för återstående 
delen av mandatperioden utifrån valsedelsgrupp 
”Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet”, i enlighet 
med proportionellt val 2018-10-29 §189, 
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att bevilja Mats Hellhoffs (SD) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen och som ersättare i miljönämnden, 
 
att notera att nuvarande ersättare Johnny Skalin (SD) blir ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen efter Mats Hellhoff (SD) för återstående 
delen av mandatperioden utifrån valsedelsgrupp ”SD”, i enlighet 
med proportionellt val 2018-10-29 §189, 
 
att utse nuvarande ersättare för ombud Lars-Olov Boström (S) till 
ombud i Kommunförbundet Västernorrland efter Jenny Bjerkås (S) 
för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Eva Bergström Selling (S) till ersättare för ombud i 
Kommunförbundet Västernorrland efter Lars-Olov Boström (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Eva-Lotta Söderström (SD) till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Anneli Lindholm (SD), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Börje Mattsson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen efter 
Johnny Skalin (SD), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Tomasz Baron (SD) till ersättare i kommunstyrelsen efter 
Olga Nordlund (SD), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Jonas Lingdén (SD) till ny ersättare i Miljönämnden efter 
Mats Hellhoff (SD), för återstående delen av mandatperioden, samt 
 
att utse Peter Sjöbom (M) till ny ledamot i Medelpads 
Räddningstjänstförbund efter Linda Strandfjäll (M), för återstående 
delen av mandatperioden. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
• Valärenden kommunfullmäktige 2020-10-15, reviderad 2020-10-

23, samt valärenden upplästa vid sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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