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Justering 
 
Till justerare väljs Margareta Engström och Ann-Charlotte 
Evrung, med Stefan Falk och Niclas Burvall som ersättare. 
_ _ _ _  
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§ 126 Information från kommundirektör Jonas 
Walker 
(KS-2021-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde ger biträdande kommundirektör Lennart 
Andersson en nulägesrapport om aktuella händelser i kommunen. 
Han informerar bland annat om följande: 
 

• Lägesbild för Västernorrland och Sundsvalls kommun 
gällande hantering av Covid-19 

_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 5 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 127 Allmänhetens frågestund 
(KS-2021-00004) 
 

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

Överläggning 
 

• Tommy Jansson ställer en fråga om Heffners, om bättre 
skyltning och tillämpning av Lagen om ortnamn och god 
ortnamnssed. Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Anders Hedenius (S). 

 
• Annika Strindlund ställer en fråga om transporter, klimat och 

miljö. Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Anders Hedenius (S). 

 
• Monika Enqvist ställer en fråga om rutiner för att säkerställa 

korrekt beslutsunderlag i nämnder och kommunfullmäktige. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 
Hansson (S). 

_ _ _ _ 
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§ 128 Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2021-00011) 
 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
_ _ _ _ 
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§ 129 Inkomna motioner 
(KS-2021-00606), (KS-2021-00607) 
 

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

• Motion (M) angående en individbaserad integrationsplan och 
integrationsplikt i Sundsvall 
 

• Motion (M) angående kartläggning och utökning av 
laddinfrastruktur 

 

Ärendet 
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (M) angående en individbaserad integrationsplan och 

integrationsplikt i Sundsvall 
• Motion (M) angående kartläggning och utökning av 

laddinfrastruktur 
_ _ _ _ 
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§ 130 Inkomna interpellationer 
(KS-2021-00347) 
 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
_ _ _ _ 
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§ 131 Valärenden 
(KS-2021-00010) 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Leif Wiklund (S) 
som ledamot i kommunfullmäktige efter João Pinheiro (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Ann-Christine Meiding (S) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Leif Wiklund (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Hailemeskel Alem Meles (KD) som 
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sara Svensson (KD), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Benny Westholms (SD) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige, 
 
att bevilja Svea Westholms (SD) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden, som ersättare i 
valnämnden och som ombud i Kommunförbundet Västernorrland, 
 
att utse nuvarande ersättare Albin Edholm (SD) till ledamot i  kultur- 
och fritidsnämnden efter Svea Westholm (SD), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att bevilja Jan Ödmarks (S) avsägelse som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, 
 
att bevilja Jan Sjöbergs (M) avsägelse som ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden, 
 
att utse Daniel Brorsson (M) till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden 
efter Jan Sjöberg (M), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Hailemeskel Alem Meles (KD) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige, 
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att bevilja Kurdistan Kasem Alis (S) avsägelse som ersättare i 
individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
 
att bevilja Ali Khojasteh Daryadousts (KD) avsägelse som ersättare i 
individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
 
att utse Maria Flodin (KD) till ny ersättare individ- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Ali Khojasteh Daryadoust (KD), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse nuvarande ersättare Emir Özcelik (SD) till ledamot i  individ- 
och arbetsmarknadsnämnden efter Katarina Åkerberg (SD), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Åsa Melanders (M) avsägelse som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden, 
 
att utse nuvarande ersättare Elsa Weiss (M) till ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden efter Åsa Melander (M), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Thomas Höjland (M) till ny ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden efter Elsa Weiss (M), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Åsa Melander (M) till ny ersättare i individ- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Monika Lövgren (M), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Frida Smedbergs (S) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige, 
 

Beslutsunderlag 
• Valärenden till KF 2021-05-20, reviderad 2021-05-28 
_ _ _ _ 
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§ 132 Årsredovisning 2020 för 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 
(KS-2021-00038-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet 
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt de enskilda 
ledamöterna i densamma, för verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen. 
 

Ärendet 
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 
i Västernorrlands län har upprättat årsredovisning och revisorerna har 
överlämnat revisionsberättelse för 2020. 

Jäv 
Jäv antecknas för Hans Forsberg (C) och Sven Bredberg (M). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 106 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00038-3 
• Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inklusive 
revisionsberättelse och bilagor 

_ _ _ _ 
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§ 133 Årsredovisning 2020 för Scenkonst i 
Västernorrland AB 
(KS-2021-00043-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud på bolagsstämman i Scenkonst 
Västernorrland AB följer revisorns förslag och 
 

- disponerar vinstmedel i enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen, samt 

 
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.  
 

Ärendet 
Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 
2020 till Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har lämnat en 
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har lämnat en 
granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 108 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00043-4 
• Årsredovisning 2020 år Scenkonst Västernorrland AB inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport lekmannarevisorer 
_ _ _ _ 
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§ 134 Årsredovisning 2020 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 
(KS-2021-00044-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet i 
Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, samt 
 
att godkänna årsredovisningen 2020 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall. 
 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2020. Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse.  

Jäv 
Jäv antecknas för Sanna Jonsson (C), Christina Nordenö (S), Jonas 
Väst (S) och Thomas Burman (M). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 109 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00044-3 
• Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sundsvall inklusive 

bilagor, revisionsberättelse och granskningsrapport 
lekmannarevisorer 
_ _ _ _ 
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§ 135 Avveckling av Ankarsviks skola 
(KS-2021-00310-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avveckla Ankarsviks skola inför höstterminen 2021, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att hantera skolbyggnaden enligt 
gällande regelverk. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att avveckla Ankarsviks skola inför höstterminen 
2021. 

Överläggning 
Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens 
förslag, samt bifall till följande att-sats: 

 
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för hur Ankarsviks skola ska kunna förbli ett 
attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ. 

 
Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Ina Lindström Skandevalls (L) 
förslag och dels Eva-Lotta Söderströms (SD) förslag. Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L), 
Martin Liljeros (L), Jeanette Lozanovski (L), Jonas Lingdén (SD), 
Björn Andersson (SD), Annelie Henriksson (SD), Sven Dahl (SD), 
Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), 
Eva-Lotta Söderström (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 110 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 39 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00310-2 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-24 § 19 
• Barn och utbildnings skrivelse 2021-01-28 
_ _ _ _ 
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§ 136 Avveckling av Allsta skola 
(KS-2021-00397-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avveckla Allsta skola inför höstterminen 2021, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att hantera skolbyggnaden enligt 
gällande regelverk. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att avveckla Allsta skola inför höstterminen 
2021. 

Överläggning 
Lisa Tynnemark (S), Sanna Jonsson (C), Isabell Mixter (V), Hans 
Forsberg (C), Bodil Hansson (S), Jeanette Hedlund (S) och Kjell 
Bergqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Viktoria Jansson (M), Ina Lindström Skandevall (L), Jeanette 
Lozanovski (L), Eva-Lotta Söderström (SD), Ronja Strid (KD), 
Alicja Kapica (M) och Joachim Jonsson (KD) yrkar avslag till 
ärendet. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Viktoria Jansson (M) med fleras 
avslagsyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs av Viktoria Jansson (M) och ska verkställas. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning: Den som 
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som bifaller  
Viktoria Jansson (M) med fleras avslagsyrkande röstar NEJ. 
Voteringen resulterar i 46 JA-röster och 34 NEJ-röster och 1 som är  
frånvarande, se bilaga 2. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Åsa Melander (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik 
Gustavsson (M), Thomas Burman (M), Per Lindstrand (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Martin Liljeros (L), Jeanette Lozanovski 
(L), Jonas Lingdén (SD), Björn Andersson (SD), Annelie Henriksson 
(SD), Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), 
Mats Hellhoff (SD), Eva-Lotta Söderström (SD), Börje Mattsson 
(SD), Joachim Jonsson (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin 
(KD) och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 111 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 40 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00397-1 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-31 § 39 
• Barn och utbildnings skrivelse 2021-02-25 
_ _ _ _ 
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§ 137 Kommunens rätt att utfärda föreskrifter om 
förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 
platser 
(KS-2021-00443-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 
särskilt angivna platser,  
 
att rätten att meddela föreskrifter enligt ovan ska villkoras med 
följande förutsättningar:  
 

- Föreskriften får endast gälla under två veckor, med möjlighet 
för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas 
en gång, Om kommunstyrelsen gör bedömningen att 
föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut om det fattas 
av kommunfullmäktige, 

 
- För rätt att meddela föreskriften krävs att det på platsen finnas 

en påtaglig risk för trängsel och att det finns konkreta 
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att 
uppstå,  

 
- Det område som föreskriften gäller för, ska vara ett på karta 

angivet begränsat område,  
 

- Föreskriften får inte utformas så att de medföra att hinder mot 
att förflytta sig inom riket uppstår,  

 
- Föreskriften får inte utformas så att den medföra övriga 

obefogade inskränkningar i enskildas frihet,  
 

- Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska 
kommunstyrelsen skyndsamt besluta att tidigare meddelad 
föreskrift ska upphävas i förtid, 

 
- Föreskriften ska remitteras till Folkhälsomyndigheten, med 

möjlighet att yttra sig minst två dagar innan den meddelas,  
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- Föreskriften ska remitteras till smittskyddsläkare, med 
möjlighet att yttra sig minst två dagar innan den meddelas,  

 
- Föreskriften ska skickas för kännedom till Polismyndigheten, 

med möjlighet att yttra sig minst två dagar innan den 
meddelas, 

 
- Meddelande om föreskrift, eller om att upphäva föreskrifterna 

ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, och 
 

- Gällande föreskrift ska finnas tillgängliga för allmänheten på 
kommunens webbplats.  

 

Ärendet 
Ärendet avser möjlighet för kommunen att meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 112 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00443-1 
_ _ _ _ 
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§ 138 Parkeringsnorm - uppföljning och revidering 
(KS-2021-00305-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva nuvarande parkeringsnorm beslutad av 
kommunfullmäktige 2017-05-29, §132 (KS-2016-00911), samt 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag (KS-2021-00305) till 
”Mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun - riktlinjer för parkering 
och andra mobilitetslösningar i detaljplaner och bygglov”, med 
följande ändring: 
 

På sidan 5, i första stycket under rubriken "Flexibelt och 
platsspecifikt", läggs till en ny femte mening: ”Men om 
exploatören anser att det finns ett behov, så finns möjlighet 
att utöka parkeringstalen.” 

 

Ärendet 
Ärendet handlar om en revidering av nuvarande parkeringsnorm i 
Sundsvalls kommun. Istället kommer den att kallas mobilitetsnorm. 
Revideringen görs för att skapa så goda förutsättningar som möjligt 
för ett hållbart resande i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med 
följande ändringar: 
 

Riktlinjedokumentet, sidan 12, stycket under rubriken "Friköp 
av parkering": Texten ändras till en med innebörden att 
friköp och friköpsavtal inte skall gå att teckna samt 
möjligheten att förhandla bort parkeringsplatser inte skall 
vara möjlig av exploatörer vid nyetableringar. 
 
Riktlinjedokumentet, sidan 10, tabell 2 ”Parkeringstal för 
flerbostadshus. Beräknat på bilplats per lägenhet” ändras till 
följande värden: 
 
Lägenheter mindre än 35 kvm: 
Zon A = 1. Zon B = 1,3. Zon C = 1,5. 
Lägenheter 35-55 kvm: 
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Zon A = 1,2. Zon B = 1,4. Zon C = 1,6. 
Lägenheter större än 55 kvm: 
Zon A = 1,3. Zon B = 1,5. Zon C = 1,7. 

 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med 
följande ändring: 
 

I riktlinjedokumentet, på sidan 5, i första stycket under 
rubriken "Flexibelt och platsspecifikt", läggs till en ny femte 
mening: ”Men om exploatören anser att det finns ett behov, 
så finns möjlighet att utöka parkeringstalen.” 

 
Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S), Liza-Maria Norlin (KD), Niklas Evaldsson (V), 
Anders Hedenius (S) och Isabell Mixter (V) yrkar bifall till Alicja 
Kapicas (M) förslag till beslut. 
 
Lars Holmgren (L) yrkar avslag till ärendet. Vidare önskar han få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Börje 
Mattssons (SD) förslag, dels Alicja Kapicas (M) med fleras förslag 
och dels Lars Holmgrens (L) avslagsyrkande. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Alicja 
Kapicas (M) med fleras förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) och Lars 
Holmgrens (L) protokollsanteckningar får lämnas. 

Reservation 
Jonas Lingdén (SD), Björn Andersson (SD), Annelie Henriksson 
(SD), Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), 
Mats Hellhoff (SD), Eva-Lotta Söderström (SD) och Börje Mattsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Moderaterna värnar om lägenhetsinnehavares tillgång till 
parkeringar i Sundsvall. Bilens drivmedel är problemet – inte bilen i 
sig. I takt med att nya och mer hållbara lösningar utvecklas, samt att 
Sundsvall är och förmodligen fortsatt kommer att vara en biltät stad, 
är det viktigt att vi ger förutsättningar för alla typer av färdmedel 
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vilket även inkluderar bilen. En annan aspekt i frågan om 
parkeringsnorm rör exploatörerna och de privata företag som på ett 
eller annat sätt påverkas av kommunens parkeringsnorm. Flexibla 
parkeringstal är verklighetsförankrat och tar hänsyn till individuella 
omständigheter hos varje ärende. Därför tycker vi att flexibla 
parkeringstal är viktigt. 
 
Lars Holmgren (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vi anser att den nya parkeringsnormen/mobilitetsnormen tar för 
dålig hänsyn till människors olika fysiska och andra behov. 
Förutsättningar kan vara väldigt olika beroende på familjesituation, 
rörlighet, topografi, klimat o.s.v. Vår övertygelse är att människor 
inte innehar dyrbara fordon ”i onödan”. Vår uppfattning är att 
människor använder en mix av fordonsslag, bil, cykel m.m., utifrån 
nödvändiga och praktiska orsaker. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 113 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-04-20 § 18 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00305-2  
• Förslag - Mobilitetsnorm Sundsvalls kommun 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-02-24 §30 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse  
_ _ _ _ 
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§ 139 Stadsvision Sundsvall - arbetsinriktning 
2021 samt redovisning av aktiviteter 2020 
(KS-2021-00196-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen, KS-2021-00196-2, 
 
att godkänna inriktningen för arbetet 2021 med Stadsvision 
Sundsvall, samt 
 
att i samband med utvärderingen och framtagande av 
framtidsinriktning ska dialog föras med Sundsvalls näringsliv. 
 

Ärendet 
Ärendet är en redovisning av aktiviteter utförda 2020 och förslag till 
arbetsinriktning för Stadsvision Sundsvall år 2021 i enlighet med 
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2021-01-27 §4, dnr SBN-2020-01191. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 114 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-04-20 § 19 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00196-2 
_ _ _ _ 
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§ 140 Ordförandeförslag - Slutrapport framtidens 
äldreomsorg 
(KS-2020-01164-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden, Mitthem AB och stadsbyggnadsnämnden, och i 
dialog med privata fastighetsägare, ta fram en gemensam beskrivning 
av boendeformen trygghetsboende och en plan för fler 
trygghetsboenden i Sundsvall, samt 
 
att uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i 
december 2021. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller ett förslag från vård- och omsorgsnämnden om att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med Mitthem, stadsbyggnadsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en gemensam beskrivning av 
boendeformen trygghetsboende och en plan för antalet framtida 
trygghetsboenden i Sundsvall. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Niklas Säwén (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. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 115 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-04-20 § 21 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01164-2 
• Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-11-18 §128  
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2020-10-27 
• Slutrapport Beredningen för framtidens äldreomsorg 
_ _ _ _ 
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§ 141 Modell för utvecklad medborgardialog - 
återremitterat ärende 
(KS-2019-00697-20) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till modell för 
medborgardialog i Sundsvalls kommun (KS-2019-00697-20), 
 
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till Rutin för e-petitioner 
Sundsvalls kommun (KS-2019-00697-20). 
 
att bolagen inom Stadsbackenkoncernen arbetas in i rutinen för e-
petitioner, 
 
att nivågränsen för e-petitioner oavsett politisk eller 
tjänstemannabehandling fastställs till minst 150 röster under 90 
dagar, 
 
att en uppföljning av nivågränsen av e-petitioner genomförs efter 1 
år, i samband med en första utvärdering av modellen, och 
återrapporteras till plan- och utvecklingsutskottet, samt 
 
att begreppet e-petitioner ändras till e-förslag i dokumenten Förslag 
till modell för medborgardialog i Sundsvalls kommun och Rutin för 
e-petitioner Sundsvalls kommun, Diarienummer: KS-2019-00697-20. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att Sundsvalls kommun ska öka ambitionsnivån i 
sin medborgardialog. Att göra den mer systematisk så att det blir 
tydligt vilket inflytande kommuninvånarna har. 

Överläggning 
Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med 
följande ändring: 
 

I dokumentet ”Förslag till modell för medborgardialog i 
Sundsvalls kommun”, sidan 10, under rubriken ”E-petitioner 
– ett sätt för Sundsvallsborna att föra upp frågor på 
agendan”, sjunde stycket, ska texten ändras till att nivån är 
60 röster, inte 150. 
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Niklas Säwén (S), Ronja Strid (KD), Niklas Evaldsson (V) och Ina 
Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Börje Mattsons (SD) förslag. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Jonas Lingdén (SD), Björn Andersson (SD), Annelie Henriksson 
(SD), Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), 
Mats Hellhoff (SD), Eva-Lotta Söderström (SD) och Börje Mattsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 118 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-04-20 § 26 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00697-20  
• Förslag till modell för medborgardialog i Sundsvalls kommun 
• Rutin för e-petitioner i Sundsvalls kommun 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-02-16 §6 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-11 -

Kommunstyrelsens remissvar  
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden  2020-12-16 §150 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse  
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-12-

17 §199 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-12-16 §231 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 §177 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-12-16 §127 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse  
• Protokollsutdrag miljönämnden 2020-12-09 §66 
• Miljökontorets skrivelse   
• Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2020-12-16 §22 
• Lantmäterikontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 186 
• Ordförandeförslag om en modell för utvecklad medborgardialog 
_ _ _ _ 
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§ 142 Organisatorisk placering av kommunens 
POSOM-arbete 
(KS-2021-00358-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) har huvudansvaret 
för kommunens psykiska och socialt omhändertagande vid kris, 
olyckor och katastrofer (POSOM) i enlighet med socialtjänstlagen 
(2001:453), 
 
att Medelpads Räddningstjänstförbund samordnar och utvecklar 
POSOM-arbetet enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut (2018-
09-24, § 174), 
 
att finansiering av samordnaren sker via skattebidrag, så kallade 2:4-
medel, samt 
 
att individ- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med 
Medelpads Räddningstjänstförbund utifrån ovan beslutade att-satser 
gör nödvändiga justeringar och undertecknar avtalet om parternas 
åtaganden.  
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att säkerställa att kommunens ansvar för 
psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) finns 
organisatoriskt placerat inom individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
och att arbetet bedrivs och utvecklas i linje med socialtjänstlagen 
samt kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 119 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-04-27 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00358-1 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-09-24 § 174 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-05-15 
• Ändrat avtal från Medelpads Räddningstjänstförbund 

_ _ _ _ 
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§ 143 Kompletteringsbudget 2021 
(KS-2021-00404-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kompletteringsbudget 2021 enligt föreliggande förslag 
daterat 2021-04-06,  
 
att finansiering med totalt 306 000 kronor sker genom 
ianspråktagande av medel från kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov i mål- och resursplan 2021, 
 
att stadsbyggnadsnämnden tilldelas investeringsmedel om 650 000 
kr gällande nya hållplatser vid Köpmangatan, samt 
 
att finansiering sker genom upptagande av nya lån. 
 

Ärendet 
Kompletteringsbudgeten 2021 behandlar tidigare fattade beslut av 
kommunfullmäktige och nämnder om nya eller förändrade anslag. 
Dessa finansieras genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov på 5 miljoner kronor. Tre ärenden är 
föremål för kompletteringsbudget. Totalt uppgår förändringen av nya 
driftanslag till 0,306 miljoner kronor. I ärendet ingår även förslag om 
utökad investeringsbudget med 0,65 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 120 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00404-2 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 196 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-03-23 § 23 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-03-24 § 44 
_ _ _ _ 
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§ 144 Lättnader för företag i drabbade branscher 
med anledning av Covid-19 - årsavgifter enligt 
miljöbalken 
(KS-2021-00198-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att företag som debiteras årsavgift enligt miljöbalken kap. 27 beviljas 
anstånd, samt 
 
att anståndet gäller fram till och med den 31 augusti 2021.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut om att flytta fram förfallodatum för 
årsavgifter enligt miljöbalken till 31 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 123 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00198-3 
_ _ _ _ 
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§ 145 Ansökan om internlån fordon och 
inventarier, Servicecenter Fordon 
(KS-2021-00287-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån om 55 mkr för inköp av 
fordon och inventarier till servicecenter, samt  
 
att internlånet avser inköp under 2021.  
 

Ärendet 
Av Sundsvalls kommuns delegationsordning (KS-2019-00878) 
framgår av 11:5 att upptagande av internlån beslutas av 
kommunfullmäktige om beloppet överstiger 20 miljoner kronor.   
 
Servicecenters avdelning för fordon och transport ansvarar för inköp 
och förvaltning av kommunens fordon. Löpande sker inköp och 
avyttring av fordon och tillbehör till vilket dessa medel avser. Utöver 
fordon finns behov av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar 
kopplat till fordonsverkstaden. 
 
Begreppet internlån används för att visa på behovet av medel för 
inköp av nya fordon. Dock är det i en strikt mening inte ett lån, det är 
en avsättning i budget för att visa på värdet av tillgången i 
kommunens balansräkning som dessa fordon kommer att utgöra.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 124 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse- KS-2021-00287-1 
_ _ _ _ 
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§ 146 Sidsjö Fastigheter AB - Ansökan om 
kommunalt driftbidrag för trygghetsboende 
(KS-2021-00396-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja stadsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag i mål- och 
resursplan 2021 på 535 000 kronor för att finansiera driftbidrag till 
Sidsjö Fastigheter AB för trygghetsboende på Haakon Ahlbergs väg 
38, 
 
att finansiering sker genom att ianspråkta 535 000 kronor från 
kommunfullmäktiges anslag i mål- och resursplan 2021, 
 
att i teknisk omräkning i mål- och resursplan 2022 tillföra 
stadsbyggnadsnämndens budgetram 535 000 kronor för driftbidrag 
till Sidsjö Fastigheter AB för trygghetsboende på Haakon Ahlbergs 
väg, samt 
 
att hänskjuta frågan om anslag för 2023 och framåt till arbetet med 
mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Sidsjö Fastigheter AB ansöker om kommunalt driftbidrag för 
trygghetsboende. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 125 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00396-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24 § 56 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-03-01 
_ _ _ _ 
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§ 147 Detaljplan för Katrinehill, Nacksta 6:1 m.fl. 
beslut om att avsluta planuppdrag (SBN 2021-02-
24 §31) 
(KS-2021-00306-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta planuppdraget detaljplan för Katrinehill, Nacksta 6:1 mfl, 
 
att förvärvade fastigheter till ett inköpspris av 4 341 000 kronor 
tillförs kommunens markreserv, samt 
 
att nedlagda utredningskostnader i planuppdraget 7 218 778 kronor 
får belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2021. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att planuppdraget för Katrinehill, 
Nacksta 6:1 m.fl. ska avslutas och att nämnden ska ersättas för 
nedlagda utredningskostnader och investeringsutgifter, kopplade till 
planuppdraget. 
 
Överläggning 
Lars Holmgren (L) och Anders Hedenius (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. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 126 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 37 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00306-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-24 §31 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-11-23 
• Översiktlig kalkyl 
_ _ _ _ 
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§ 148 Försäljning av fastigheter Alnö-Bölen 1:172 
m.fl 
(KS-2021-00307-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat köpeavtal mellan Sundsvalls kommun och FHV 
Mark AB (559146-5710), samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna 
köpebrev med kvittens efter att köpeskilling till fullo erlagts. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer 15 villatomter i 
Ankarsvik på Alnö till FHV Mark AB, köpeskillingen uppgår till 
11 800 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 127 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00307-2 
• Stadsbyggnadsnämndens 2021-02-24 § 33 
• Köpeavtal (FHV Mark AB) Fiskarhedenvillan 
• Kartbilaga Villatomter Ankarsvik 
• Beteshagen tomter 
_ _ _ _ 
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§ 149 Motion (SD) inför frivillig och gratis 
influensavaccinering för all kommunalt anställd 
personal inom förskola, skola, vård- och omsorg 
(KS-2019-00455-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Anneli Lindholm, (SD), har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen föreslås att Sundsvalls kommun ska 
införa frivillig och gratis influensavaccinering för all kommunalt 
anställd personal inom förskola, skola och vård och omsorg.  

Överläggning 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen och dels Mats 
Hellhoffs (SD) förslag på bifall till motionen. Hon ställer dessa mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Jonas Lingdén (SD), Björn Andersson (SD), Annelie Henriksson 
(SD), Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), 
Mats Hellhoff (SD), Eva-Lotta Söderström (SD) och Börje Mattsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-15 § 78 
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-02-16 §5 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00455-6 
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 § 214 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2019-11-18 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-12-19 § 197 
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• Socialtjänstens skrivelse 2019-11-20  
• Motion (SD) inför frivillig och gratis influensavaccinering för all 

kommunalt anställda personal inom förskola, skola, vård- och 
omsorg 

 _ _ _ _ 
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§ 150 Motion (KD) angående omvandling av 
affärslokaler 
(KS-2020-00942-8) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Kristdemokraterna om att 
möjliggöra en ökad omvandling av affärslokaler till t.ex. bostäder. 

Överläggning 
Stefan Hill (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 
att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Hills (KD) förslag. Hon 
ställer dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Joachim Jonsson (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-15 § 79 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-02-16 §9 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00942-8 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden  2020-12-16 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-11-20 §236 
• Motion (KD) angående omvandling av affärslokaler 
_ _ _ _ 
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§ 151 Motion (M) om språkverifiering inför 
anställning inom äldreomsorgen 
(KS-2020-00943-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förklara motionen besvarad,  
 
att krav på språkverifiering vid anställning omfattar vård- och 
omsorgsnämndens samtliga verksamheter där det är relevant, samt  
 
att vård- och omsorgsnämnden inkluderar kommunstyrelsen i 
införandet av krav på språkverifiering vid anställning. 
 

Ärendet 
I en motion föreslår motionärerna från Moderaterna att vård- och 
omsorgsnämnden ska utreda på vilket sätt en praktisk 
språkverifiering kan införas vid anställning inom äldreomsorgen för 
att säkerställa att nödvändiga kunskaper i tal och skrift finns.  

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir även kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-15 § 80 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-02-16 §10 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00943-2  
• Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16 §148 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 
• Motion (M) om språkverifiering inför anställning inom 

äldreomsorgen 
_ _ _ _ 
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§ 152 Motion (L) publicera alla nämnder och 
styrelsers möteshandlingar och protokoll på 
kommunens hemsida 
(KS-2019-00216-23) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett återremitterat ärende som är en motion från 
Liberalerna där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att alla nämnders samt kommunfullmäktiges 
möteshandlingar publiceras på kommunens hemsida. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar på att motionen ska återremitteras med 
följande motivering: 
 

För att utreda vidare hur motionens förslag kan kombineras 
med implementeringen av tillgänglighetsdirektivet. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Niklas Säwéns (S) förslag om att återremittera motionen. Detta blir 
även kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 236 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-09-25 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-09-22 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-06-10 
• Ökad Hotbild mot förtroendevalda 
• Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-04-24 § 

98 
• Barn- och utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-24 § 60 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2019-03-29 
• NAVI:s protokoll 2019-04-24 § 30 
• FAVI:s skrivelse 2019-03-08 
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• Miljönämndens protokoll 2019-04-10 § 34 
• Miljökontorets skrivelse, 2019-02-28 
• Lantmäterinämndens protokoll 2019-04-24 § 13 
• Lantmäterikontorets skrivelse 2019-04-12 
• Kultur & Fritidsnämndens protokoll 2019-04-24 § 48 
• Kultur & Fritidskontorets skrivelse, 2019-03-06 
• Presidiekonferensens protokoll 2019-03-15 § 23 
• Remissyttrande Stadsbacken AB, 2019-05-27 
• Remissyttrande - Sundsvall Logistikpark 2019-05-20 
• Remissyttrande - Mitthem AB, 2019-05-13 
• Remissyttrande - Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2019-06-11 
• Remissyttrande - ServaNet, 2019-06-10 
• Remissyttrande - Sundsvall Elnät 
• Remissyttrande - Sundsvall Hamn AB, 2019-06-24 
• Remissyttrande - Sundsvall Energi AB, 2019-06-28 
• Remissyttrande - SKIFU 2019-06-27 § 63 
• Motion Publicera möteshandlingar på hemsidan 
_ _ _ _ 
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§ 153 Korta frågor - korta svar 
 
 
Ronja Strid (KD) ställer en fråga om hur Sundsvalls kommun 
hanterar frågan om utdrag ur belastningsregistret. 
Frågan riktas till kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Säwén 
som ber om att få återkomma med svar vid ett senare tillfälle. 
_ _ _ _ 
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§ 154 För kännedom 
(KS-2021-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna.  
 

Ärendet 
 

• Valärenden - vakanta uppdrag per 2021-05-20 
 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov april, 
daterad 2021-05-19 (KS-2021-00021-5) 
 

• Länsstyrelsen: Beslut om att avslå överklagande av beslut om 
avvisning 

o Länsstyrelsens beslut 2021-04-20 om överklagande av 
avvisning 

 
• Miljönämnden: Ställer in utdelningen av Stipendium 2021 

o Miljönämndens protokoll 2021-04-14 § 23 
o Miljökontorets skrivelse 2021-03-23 
o Redovisning av stipendiet åren 1990-2020 

 
• Kommunstyrelsen: Årsredovisning Svenska Kommun 

Försäkrings AB 
o Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-18 § 107 
o Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-04-26 
o Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 

2020 
o Revisionsberättelse 2021-04-16 
o Granskningsrapport 2021-03-23 

 
 

• Kommunstyrelsen: Årsredovisning Ostkustbanan 2015 AB 
o Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-18 § 105 
o Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-04-12 
o Ostkustbanan 2015 AB Årsredovisning 2020 
o Revisionsberättelse 2021-04-09 
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o Granskningsrapport 2021-03-26 
 

• Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-04-26: 

o Motion (M) om arbetsintegrerad utbildning för 
förskollärare 

o Motion (M) om ledarskapslyft för lärare 
 

• Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, maj 2021 
_ _ _ _ 
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 Sammanträdesdatum 
 2021-05-31 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
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Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Frida Burman (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X § 134   
Jonas Väst (S) X § 134   
Anita Bdioui (S) X (§§126-149, 

§§ 152-154) 
 Priscilda Helenius §§ 150-151 

Leif Wiklund (S) X    
Lars-Olof Boström (S) X    
Jan Lahti (S) X (§§ 126-149, 

§§ 151-154) 
 Hans Backlund § 150 

Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) X    
Marie Sjöbom Olsson (S) X    
Stefan Broman (S) X    
Annika Kallin (S) X    
Kenneth Högström (S) -  Priscilda Helenius 

Johan Hörting 
§§ 126-149 
§§ 150-154 

Rebecca Lampinen (S) X    
Rose-Marie Antonic (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X (§§ 126-137)  Ludvig Lind §§ 138-154 
Anders Hedenius (S) X    
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) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Magnus Haak (S) X    
Niclas Burvall (S) X    
Fredrik Thunström (S) X    
Frida Smedberg (S) X    
Jörgen Berglund (M) -  Åsa Melander §§ 126-154 
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X (§§ 126-136)  Thomas Burman §§ 137-154 
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) -  Thomas Burman 

Signe Weiss 
Per Lindstrand 

§§ 126-135 
§§ 136-149 
§§ 150-154 

Lina Modén (M) -  Per Lindstrand 
Signe Weiss 

§§ 126-149 
§§ 150-154 

Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Lars A.G Carlsson (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Josefin Eurenius (M) X    
Jan Heijbel (M) X    
Sven Bredberg (M) X § 132   
Cecilia Backlund (M) X    
Jan-Erik Iversen (M) X    
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Ina Lindström Skandevall (L) X (§§ 126-147)  Arne Engholm 

Martin Liljeros 
§§ 148-149 
§§ 150-154 

Catrin Eliasson (L) -  Martin Liljeros 
Arne Engholm 

§§ 126-149 
§§ 150-154 

Annelie Luthman (L) X (§§ 137-154)  Jeanette Lozanovski §§ 126-136 
Sanna Jonsson (C) X § 134   
Anna Edin (C) X    
Jan Ola Andersson (C) X    
Hans Forsberg (C) X § 132   
Magnus Persson (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) -  Jonas Borg §§ 126-154 
Karin Gustafsson (V) -  Martin Jägesten 

Isabell Mixter 
§§ 126-135 
§§ 136-154 

Niklas Evaldsson (V) X    
Hicham Elkahtib (V) X (§§ 126-149)    
Kim G Ottosson (V) X    
Ann Modin (V) X    
Åke Johansson (V) X    
Miriam Monsell (KD) -  Joachim Jonsson §§ 126-154 
Stefan Hill (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) -  Jonas Lingdén §§ 126-154 
Svea Westholm (SD) -  Björn Andersson §§ 126-154 
Annelie Henriksson (SD) X    
Gunnar Jönsson (-) -  Sven Dahl §§ 126-154 
Ove Skalin (SD) -    
Tomasz Baron (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
Eva-Lotta Söderström (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Priscilda Helenius (S) X  §§ 126-151 
Johan Nikula (S) X (§§ 126-149)   
Eva Bergström Selling (S) -   
Hans Backlund (S) X  § 150 
Johan Hörting (S) X  §§ 150-154 
Aagoth Lögdahl (S) X   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson 

(S) -   

Ann-Christine Meiding (S) X (§§ 126-151)   
Ludvig Lind (S) X  §§ 138-154 
Karolina Sundberg (S) X   
Kent Larsson (S) X   
Carina Staf (S) X   
Alaa Ourabi Alkhn (S) X (§§126-150)   
Annika Söderberg (S) X   
Michael Sjödin (S) X   
Adele Flodin (S) X   
Magnus Svensson (S) X   
Åsa Melander (M) X  §§ 126-154 
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) X (§§ 126-135, §§ 137-

154) 
§ 134 §§ 126-135, §§ 137-154 

Per Lindstrand (M) X  §§ 126-154 
Signe Weiss (M) X  §§ 136-154 
Peter Sjöbom (M) X   
Per Wahlberg (M) X (§§ 126-136)   
Bo-Göran Strandfjäll (M) X   
Martin Liljeros (L) X  §§ 126-154 
Arne Engholm (L) X (§§ 128-154)  §§ 148-154 
Jeanette Lozanovski (L) X (§§ 126-149)  §§ 126-136 
Jonas Borg (C) X  §§ 126-154 
Anneli Rehnfors (C) X   
Erik Thunström (C) X   
Maria Åström (C) -   
Martin Jägesten (V) X (§§ 126-135)  §§ 126-135 
Isabell Mixter (V) X  §§ 136-154 
Olle Granath (V) -   
Joachim Jonsson (KD) X  §§ 126-154 
Haile Alem Meles (KD) -   
Jonas Lingdén (SD) X  §§ 126-154 
Björn Andersson (SD) X  §§ 126-154 
Cristian Haglund (SD) -   
Sven Dahl (SD) X  §§ 126-154 
Benny Westholm  (SD) -   
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Ledamöter 

 
Parti 
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Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Frida Burman (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Leif Wiklund (S)  X    
Lars-Olof Boström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Caroline Sundström (S)  X    
Leif Nilsson (S)  X    
Marie Sjöbom Olsson (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Annika Kallin (S)  X    
Kenneth Högström (S) Priscilda Helenius X    
Rebecca Lampinen (S)  X    
Rose-Marie Antonic (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Lisa Tynnemark (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
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)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Magnus Haak (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Fredrik Thunström (S)  X    
Frida Smedberg (S)  X    
Jörgen Berglund (M) Åsa Melander  X   
Alicja Kapica (M)   X   
Viktoria Jansson (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Bertil Kjellberg (M) Signe Weiss  X   
Lina Modén (M) Per Lindstrand  X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Lars A.G Carlsson (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Josefin Eurenius (M)   X   
Jan Heijbel (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Cecilia Backlund (M)   X   
Jan-Erik Iversen (M)   X   
Margareta Engström (M)   X   
Lars Holmgren (L)   X   
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Stefan Falk (L)   X   
Ina Lindström Skandevall (L)   X   
Catrin Eliasson (L) Martin Liljeros  X   
Annelie Luthman (L) Jeanette Lozanovski  X   
Sanna Jonsson (C)  X    
Anna Edin (C)  X    
Jan Ola Andersson (C)  X    
Hans Forsberg (C)  X    
Magnus Persson (C)  X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Anita Forslin (C) Jonas Borg X    
Karin Gustafsson (V) Isabell Mixter X    
Niklas Evaldsson (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Kim G Ottosson (V)  X    
Ann Modin (V)  X    
Åke Johansson (V)  X    
Miriam Monsell (KD) Joachim Jonsson  X   
Stefan Hill (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Ronja Strid (KD)   X   
Johnny Skalin (SD) Jonas Lingdén  X   
Svea Westholm (SD) Björn Andersson  X   
Anneli Henriksson (SD)   X   
Gunnar Jönsson (-) Sven Dahl  X   
Ove Skalin (SD)     X 
Tomasz Baron (SD)   X   
Marianne Eliasson (SD)   X   
Mats Hellhoff (SD)   X   
Eva-Lotta Söderström (SD)   X   
Börje Mattsson (SD)   X   

   46 34 0 1 
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