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Justering 
 
Till justerare väljs Niklas Evaldsson och Börje Mattsson, med Anna 
Edin och Stefan Hill som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 155 Information från kommundirektör Jonas 
Walker 
(KS-2021-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 

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

• Lägesstatus för hanteringen av Covid-19 med information om 
bland annat att smittspridningen i Västernorrland fortsätter 
minska samt hur det påverkar vård och samhälle 

 
• Sundsvalls kommuns målbild för digitalisering och 

genomförande av projekt inom handlingsplanen för 
digitalisering 

 
_ _ _ _ 
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§ 156 Allmänhetens frågestund 
(KS-2021-00004) 
 
 
Inga allmänhetens frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 157 Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2021-00011) 
 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 158 Inkomna motioner 
(KS-2021-00664), (KS-2021-00665-1), (KS-2021-00680), (KS-2021-
00681) 
 

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

• Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck 
 

• Motion (L) digital undervisning till elever med problematisk 
skolfrånvaro 
 

• Motion (M) om undersökning för äldre döva, blinda eller 
dövblinda att bo på samma boende 
 

• Motion (M) om att inte kompensera indraget studiebidrag 
med försörjningsstöd 

 

Ärendet 
Fyra motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck, 

inkommen 2021-06-22 
• Motion (L) digital undervisning till elever med problematisk 

skolfrånvaro, inkommen 2021-06-22 
• Motion (M) om undersökning för äldre döva, blinda eller 

dövblinda att bo på samma boende, inkommen 2021-06-28 
• Motion (M) om att inte kompensera indraget studiebidrag 

med försörjningsstöd, inkommen 2021-06-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 159 Inkomna interpellationer 
(KS-2021-00666), (KS-2021-00663) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att följande interpellation får ställas: 
 

• Interpellation från Liza-Marie Norlin (KD) till Niklas Säwén 
(S) Vilka insatser görs för att förhindra övergrepp på barn? 

 
• Interpellation från Ina Lindström Skandevall (L) till Lisa 

Tynnemark (S) Har vi koll på försvunna barn? 
 

Ärendet 
Två interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
Interpellationer besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation från Liza-Marie Norlin (KD) till Niklas Säwén 

(S) Vilka insatser görs för att förhindra övergrepp på barn? 
Inkommen 2021-06-16 

• Interpellation från Ina Lindström Skandevall (L) till Lisa 
Tynnemark (S) Har vi koll på försvunna barn?, inkommen 
2021-06-22 

 
_ _ _ _ 
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§ 160 Valärenden 
(KS-2021-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Magnus Haaks (S) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige, individ- och arbetsmarknadsnämnden samt B J 
Wesslers donationsfond, 
 
att bevilja Eva Bergström Sellings (S) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige och som vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden och direktionen för Medelpads 
Räddningstjänstförbund från och med 1 oktober 2021, 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Jonas Lingdén 
(SD) som ledamot i kommunfullmäktige efter Svea Westholm (SD), 
för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Tobias Bringstål (SD) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Jonas Lingdén (SD), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Solbritt Rydberg (SD) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Benny Westholm (SD), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Emelie Granemar (KD) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Hailemeskel Alem Meles (KD), 
för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Ann Modins (V) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i individ- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
 
att bevilja Solbritt Rydbergs (SD) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige, 
 
att utse Lars-Olov Boström (S) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Jan Ödmark (S), för återstående delen av 
mandatperioden, 
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att utse Lars-Olov Boström (S) till ledamot i B J Wesslers 
donationsfond efter Magnus Haak (S), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse nuvarande ersättare Jan Haraldh (S) till ledamot i individ 
och arbetsmarknadsnämnden efter Magnus Haak (S), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Marjo Haataja (S) till ny ersättare i individ och 
arbetsmarknadsnämnden efter Jan Haraldh (S), för återstående delen 
av mandatperioden, 
 
att utse Emelie Grannas (S) till ny ersättare i individ och 
arbetsmarknadsnämnden efter Monika Lindberg (S), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Ahmad Mokayes (S) till ny ersättare i individ och 
arbetsmarknadsnämnden efter Kurdistan Kasem Ali (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Åsa Ulander (S) till vice ordförande i direktionen för 
Medelpads Räddningstjänstförbund efter Eva Bergström Selling (S) 
från och med 1 oktober 2021 för återstående delen av 
mandatperioden,  
 
att bevilja Martin Liljeros (L) avsägelse som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden och i valnämnden,  
 
att utse Nils-Åke Malmdin (SD) till ersättare i valnämnden efter 
Svea Westholm (SD), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Ronja Strid (KD) till ombud för Kommunförbundet 
Västernorrland efter Emil Esping (KD), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att bevilja Björn Kjellmans (C) avsägelse som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt,  
 
att utse Magnus Gode (C) till nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt 
efter Björn Kjellman (C), till och med 2023-12-31, 
 
att bevilja Louice Svedins (V) avsägelse som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt, 
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att utse Elise Backman (L) till ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden efter Martin Liljeros (L) för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Inga-Lisa Svanstedt (L) till ny ersättare i valnämnden efter 
Martin Liljeros (L), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera att Ulla Grelssons (L) uppdrag som ledamot i valnämnden 
har avslutats, med anledning att hon upphört att vara valbar på 
grund av folkbokföring i en annan kommun, 
 
att utse Ingeborg Wiksten (L) till ny ledamot i valnämnden efter 
Ulla Grelsson (L), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera att Stefan Falk (L) avgår som gruppledare den 1 
september 2021 och ersätts av Ina Lindström Skandevall (L). 

Beslutsunderlag 
• Valärenden 2021-06-17, reviderad 2021-06-24, samt 

valärenden upplästa vid dagens sammanträde 
 
_ _ _ _ 
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§ 161 Information från kommunrevisionen 
(KS-2021-00006) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Kommunrevisionens ordförande, Rodney Engström och certifierad 
kommunal revisor KPMG, Lena Medin, har bjudits in till 
kommunfullmäktige för att informera ledamöterna om 
kommunrevisionens arbete. 
 
Rodney Engström och Lena Medin ger bland annat en presentation 
av kommunens revisorer och deras ansvarsområden samt redogör för 
revisionens roll, uppdrag och hur revisionsprocessen går till. De 
avslutar med att informera om inplanerade granskningsområden för 
2021 i revisionsplanen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 162 Återrapportering från demokrati- och 
uppföljningsberedningen 
(KS-2021-00006) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Demokrati och uppföljningsberedningen är ett av 
kommunfullmäktige tillsatt organ för att politiskt följa upp 
kommunkoncernens verksamhets- och ekonomiska resultat, vitalisera 
arbetet i kommunfullmäktige och i förlängningen även utveckla 
demokratin i Sundsvalls kommun. Enligt demokrati- och 
uppföljningsberedningens arbetsordning ska beredningen ge 
fullmäktige en återrapportering två gånger per år, i juni och 
december. 

Beslutsunderlag 
• Demokrati- och uppföljningsberedningens skrivelse, 2021-06-

15 
 
_ _ _ _ 
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§ 163 Delårsrapport januari-april 2021 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2021-00567-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2021 för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att tillföra barn- och utbildningsnämnden 9 589 935 kronor i 
tillfälliga skattemedel 2021, samt 
 
att barn- och utbildningsnämnden under 2021 till FINU muntligen 
redovisar hur arbetet med att minska kostnaderna i enlighet med 
nämndens handlingsplan fortlöper. 
 
Nämnden ska särskilt redovisa önskvärd bemanning utifrån rådande 
barn- och elevunderlag och hur arbetet med att nå rätt bemanning 
fortskrider. 
 
Den muntliga redovisningen sker i samband med att FINU hanterar 
kommunens månadsrapport. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
april 2021 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår 
till -55,8 miljoner kronor för kommunen, vilket är 66,0 miljoner 
kronor bättre än resultatet för januari-april 2020 (-121,8 mnkr). 
  
Resultatprognosen för 2021 uppgår till 170 miljoner kronor för 
kommunen, vilket är drygt 20 miljoner kronor bättre än det 
budgeterade resultatet.  
 
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
med största sannolikhet kommer att klara balanskravet under 2021 
och även återställa tidigare inte återställt underskott från 2019 enligt 
prognosen. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson föredrar ärendet för 
kommunfullmäktige. 
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Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till 
följande tilläggsatt-sats: 
 

att, i ljuset av vad delårsrapporten januari – april 2021 visar 
kring kvarstående strukturella underskott i de tre stora 
nämnderna, uppdra till vård och omsorgsnämnden, individ och 
arbetsmarknadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att 
återkomma med förslag som visar en budget i balans för 2021 
senast inför kommunfullmäktiges möte i september. 

 
Vidare önskar Alicja Kapica (M) få lämna en protokollsanteckning. 
 
Lisa Tynnemark (S), Jonas Väst (S), Niklas Evaldsson (V), Magnus 
Persson (C), Kjell Bergkvist (C), Rose-Marie Antonic’ (S), Anders 
Hedenius (S) och Hans Forsberg (C)instämmer med Bodil Hanssons 
(S) förslag. 
 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Viktoria Jansson (M) 
instämmer med Alicja Kapicas (M) förslag samt 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapica (M) med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapica (M) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Åsa Melander (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik 
Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Per Lindstrand (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Signe Weiss (M), Per-Magnus 
Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg 
(M), Cecilia Backlund (M), Peter Sjöbom (M), Margareta Engström 
(M), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall 
(L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Joachim Jonsson 
(KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja Strid 
(KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Viktoria Jansson (M) och Liza-
Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna konstaterar att 
kommunens ekonomi även fortsatt är svag på grund av de 
strukturella underskotten i de tre stora nämnderna som inte har 
åtgärdats. Utöver detta är kommunens soliditet fortsatt lägst i landet 
bland landets stora kommuner och investeringsvolymen når inte 
budgeterade nivåer. Vi ser inför nästa mandatperiod stora behov av 
att den politiska ledningen av kommunen utarbetar realistiska och 
hållbara åtgärdsprogram som över tid leder till effektivare 
ekonomisk styrning och som innebär en högre grad av proaktivt 
agerande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 133 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-06-07 §58 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00567-1 
• Delårsrapport januari-april 2021 för kommunen och 

kommunkoncernen  
 

_ _ _ _ 
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§ 164 Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2022 
med plan för 2023-2024 
(KS-2021-00419-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa tekniskt omräknad Mål och resursplan (MRP) 2022 med 
plan för 2023-2024 samt mål för god ekonomisk hushållning för 
kommunen och kommunkoncernen, enligt föreliggande förslag från 
majoriteten (Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet), 
 
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive 
reglementen och ansvarsområden utarbeta Verksamhetsplan  - 1 år 
för 2022, 
 
att nämndernas fastställda Verksamhetsplaner – 1 år för år 2022 
överlämnas till kommunstyrelsen senast 30 november 2021, 
 
att bolagens verksamhetsplaner för 2020 överlämnas till 
kommunstyrelsen den 30 november 2021, 
 
att nämndernas och de helägda kommunala bolagens 
verksamhetsplaner för 2022 ska innehålla mål, såväl för de egna 
verksamhetsområdena som för de delar de berörs av ansvarsområden 
som nämns i kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2022 med 
plan för 2023-2024, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2022 inom ramen för 
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnadsökningar,  
 
att fastställa låneramen för kommunkoncernen för år 2022 till högst 
12.000 miljoner kronor för omsättning av befintliga krediter och 
upptagande av nya lån, 
 
att partistöd för 2022 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern” beslutade av 
kommunfullmäktige 24 september 2018 § 160 (KS-2018-00615), 
 
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22:59 per skattekrona,  
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att notera att taxor inom miljönämndens område beslutas av 
kommunfullmäktige i separata ärenden,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att fördela beslutade gemensamma 
sparkrav och effektiviseringar till nämnderna i ekonomiska ramar för 
2022, 
 
att uppdra till nämnderna att i verksamhetsplanerna för 2022 
redovisa planerade åtgärder för att genomföra de sparkrav och 
effektiviseringar som de ekonomiska ramarna förutsätter. 
 

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget 
som omfattar minst tre år. 
 
Enligt gällande budgetprocess har kommunen en 2+2 årsbudget. Det 
innebär att år två i perioden endast omfattar en teknisk omräkning, 
till exempel nya skatteunderlag, förändrade statsbidrag och ändrade 
kapitalkostnader. Eventuella tillkommande beslut från 
kommunfullmäktige arbetas in i underlaget. 
 
Föreliggande förslag på tekniskt omräknad Mål och resursplan 
(MRP) 2022-2024 utgår från MRP 2021-2024 beslutad av 
kommunfullmäktige 2020-12-21 § 187. Kommunstyrelsekontoret har 
inarbetat nya och förändrade statsbidrag samt beaktat de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna som FINU 27 april 2021 beslutat ska 
utgöra grund för det fortsatta arbetet med Mål och resursplan för 
2022 med plan för 2023-2024. De prioriteringar, mål och eventuella 
uppdrag som ingick i MRP 2021-2024 kvarstår. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut 
men avslag till attsats 1, 2 och 5 med hänvisning till Moderaternas 
egna förslag till mål och resursplan.  
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut 
men avslag till attsats 1, 2 och 5 med hänvisning till Liberalernas 
egna förslag till mål och resursplan. 
 
Hans Forsberg (C) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till 
beslut men avslag till attsats 1, 2 och 5 med hänvisning till 
Kristdemokraternas egna förslag till mål och resursplan. 
 
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. 

Reservation 
Åsa Melander (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik 
Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Per Lindstrand (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Signe Weiss (M), Per-Magnus 
Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Thomas Burman (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Peter Sjöbom (M), Margareta 
Engström (M), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina Lindström 
Skandevall (L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Joachim 
Jonsson (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja 
Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 134 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §44 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00419-1 
• Bilaga 1 Sammanställning MRP 2022-2024 

 
_ _ _ _ 
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§ 165 Strategi för främjande av socialt företagande 
(KS-2019-00874-12) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Strategi för främjande av socialt företagande, dnr KS-2019-
00874-12, 
 
att ge Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) i uppdrag att 
genomföra och följa upp strategin, 

 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att  

• inom området för social hållbarhet stödja kommunen till att ta 
social hänsyn i upphandling, informera kommunen om 
möjligheter kopplade till sociala företag samt erbjuda praktisk 
utbildning för företagen att lämna anbud i upphandling, 

• inom funktionen EU-samordnare vid förfrågan informera 
sociala företag om möjliga finansieringsmöjligheter, samt 

• inom funktionen landsbygdsutvecklare vid behov/förfrågan 
sammanföra potentiella sociala företag med relevanta 
kunskaper, 

 
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att erbjuda 
handledarutbildning till sociala företag i Sundsvalls kommun även i 
de fall avtal om arbetstränings-/praktikplatser saknas, samt  
 
att finansiering av samtliga åtgärder hanteras inom respektive 
nämnds och bolags ram. 
 

Ärendet 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB har i uppdrag att ta fram en 
strategi för hur sociala företag i Sundsvalls kommun kan främjas. 
Strategin ska beskriva hur Sundsvalls kommun kan bidra till goda 
förutsättningar för sociala företag att etableras, växa och utveckla 
sina verksamheter. Detta ärende handlar om att fastställa förslaget till 
strategi samt uppdra till ansvariga nämnder att bidra med verksamhet 
i viss utsträckning. 

Överläggning 
Ronja Strid (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 136 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §55 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00874-12  
• Förslag - Strategi för främjande av socialt företagande 
• Bilaga 1 - Handlingsplan 
• Bilaga 2 - Vad är sociala företag 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-11-24 

§114 
 

_ _ _ _ 
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§ 166 Förslag till revidering av riktlinjer för 
färdtjänst (2015) 
(KS-2020-01074-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avgifter enligt regler för riksfärdtjänst (KS-2020-
01074-1),  
 
att godkänna avgifter enligt regler för färdtjänst (KS-2020-01074-1), 
 
att kommunstyrelsen övertar ansvaret från barn- och 
utbildningsnämnden för särskilda elevresor i gymnasieskola som ska 
utföras med färdtjänst, 
 
att 600 000 kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen för andra halvåret 2021, 
 
att i mål- och resursplan 2022 med plan för 2023-2024 överföra 1,2 
miljoner kronor från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen, samt 
 
att i planeringsförutsättningarna för mål- och resursplan 2023-2024 
med plan för 2025-2026 minska barn- och utbildningsnämndens 
budgetram med 1,2 miljoner kronor och öka kommunstyrelsen 
budgetram med 1,2 miljoner kronor. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om revidering av de regler för riksfärdtjänst som 
fastställdes 2009 samt revidering av regler för färdtjänst som 
fastställdes 2015. I ärendet redovisas även förslag utifrån utredning 
gällande bärhjälp (av person i samband med färdtjänstresa) samt 
förslag till ändrade regler för särskilda elevresor. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Börje Mattsson (SD) 
instämmer med Liza-Maria Norlins (KD) förslag samt 
protokollsanteckning. 
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Hans Forsberg (C) och Sanna Jonsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlin (KD) med 
fleras protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och 
Börje Mattsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna anser att detta 
ärende borde ha presenterats för Funktionshindersrådet för att få in 
synpunkter på de föreslagna revideringarna. Framöver bör ärenden 
med tydlig koppling till personer med funktionshinder behandlas av 
rådet för att ges möjlighet till insyn och synpunkter innan beslut 
fattas i ärendet.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 137 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-05-25 

§56 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01074-1 
• Utredning Bärhjälp 
• Taxa DinTur 2021 
• Regler för färdtjänst 
• Regler för riksfärdtjänst 
• Jämförande riktlinjer - regler färdtjänst 
• Jämförande riktlinjer - regler riksfärdtjänst 
 
_ _ _ _ 
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§ 167 Tillkommande kostnader Igeltjärn, boende 
för socialpsykiatri, reviderad 
(KS-2020-01279-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden 6,4 miljoner kronor 
2021 för tillkommande verksamhet- och lokalkostnader för boendet i 
Igeltjärn, 
 
att ökade verksamhetskostnader 2021 finansieras genom att 
ianspråkta kommunstyrelsens reserv för oförutsett med 5,0 miljoner 
kronor 2021, 
 
att ökade lokalkostnader 2021 finansieras genom att ianspråkta 
kommunstyrelsens avsatta medel för lokalkostnadsökningar, samt 
 
att tilldela Individ- och arbetsmarknadsnämnden en årlig förstärkt 
ram från 2022 och framåt med 6,4 miljoner kronor samt inarbeta det i 
teknisk omräkning i MRP 2022 med plan för 2023-2024. 
 

Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden begär nya verksamhetsmedel 
för en utökad verksamhet i samband med att lokaler vid Igeltjärn tas i 
bruk. Det nya boendet med särskild service innehåller 18 platser och 
vänder sig till personer med långvarig psykisk ohälsa och med 
omfattande behov av omsorgsinsatser över hela dygnet. Samtidigt 
lämnas 9 platser på boendet Toppstigen i Kvissleby. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 139 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §49 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2020-01279-4 
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-12-

17 § 194.  
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 168 Redovisning av partistöd för 2020 
(KS-2021-00028-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att partistödet för andra halvåret 2021 ska utbetalas till 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och 
Moderaterna. 
 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet 2020 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat 
en granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 140 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §52 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00028-5 
• Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna 
• Granskningsrapport partistöd Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd Centerpartiet 
• Granskningsrapport partistöd Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd Liberalerna 
• Granskningsrapport partistöd Liberalerna 
• Redovisning av partistöd Kristdemokraterna 
• Granskningsrapport partistöd Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd Moderaterna 
• Granskningsrapport partistöd Moderaterna 
• Redovisning av partistöd Vänsterpartiet 
• Granskningsrapport partistöd Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd Socialdemokraterna 
• Granskningsrapport partistöd Socialdemokraterna 

 
_ _ _ _ 
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§ 169 Förutsättningslös utredning om Tranvikens 
framtid 
(KS-2021-00450-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur 
tillgängligheten till Tranvikens strand kan förbättras och hur området 
kan utvecklas för en ökad attraktivitet, 
 
att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag senast i 
januari 2022, samt 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna 
till expropriering av fastigheterna Alnö-Nysäter 5:2 och Alnö-
Nysäter 5:3. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2020 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka 
möjligheter det finns för Tranvikens framtid. Detta ärende är en 
redovisning av det uppdraget.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Stefan Falk (L), Viktoria Jansson (M) och Börje Mattsson (SD) 
instämmer med Liza-Maria Norlins (KD) förslag samt 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) med 
fleras protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Börje Mattsson (SD) och 
Viktoria Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Frågan om Tranvikens bad har engagerat ideella krafter och boende 
kring Tranviken. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 
anser därför att det är viktigt att dessa involveras i det fortsatta 
arbetet genom dialog med kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 146 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-05-18 §33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00450-2 
• Värdering Alnö-Nysäter 5:2 och 5:3 

 
_ _ _ _ 
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§ 170 Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns 
våld mot kvinnor 
(KS-2021-00498-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att Sundsvalls kommun uttalar en nollvision mot mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för 
kommunens medarbetare när det gäller våld i nära relationer, 
 
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i samverkan med 
kommunstyrelsen och Mitthem AB, i samarbete med civilsamhället 
och privata fastighetsägare, i uppdrag att ta fram åtgärder för hur 
tiden för våldsutsatta att få en egen bostad kan kortas, 
 
att ge samtliga nämnder samt Stadsbacken AB i uppdrag att redogöra 
för hur de ska bidra till att uppfylla nollvisionens intentioner, samt 
 
att uppdragen återrapporteras till plan- och utvecklingsutskottet. 

Ärendet 
Den politiska majoriteten anser att kommunen behöver vidta ett antal 
strategiska och operativa åtgärder för att vända den negativa 
utvecklingen och motverka mäns våld mot kvinnor. Niklas Säwén 
(S), ordförande plan- och utvecklingsutskottet, föreslår genom ett 
ordförandeförslag detta för utskottet. 

Överläggning 
Hicham Elkahtib (V), Ronja Strid (KD) och Catrin Eliasson (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändring av attsats 1 så att den får följande lydelse:  
 

att Sundsvalls kommun uttalar en nollvision mot våld i nära 
relationer. 
 

Vidare yrkar han bifall till följande tilläggsattsats samt önskar få 
lämna en protokollsanteckning: 
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att i de åtgärdsprogram som framtas att det benämns med Våld i 
nära relation istället för mäns våld mot kvinnor 

 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
och avslag till Börje Mattssons (SD) tilläggsatt-sats. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Börje Mattssons (SD) förslag. 
Hon ställer dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Börje Mattssons (SD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Johnny Skalin (SD), Jonas Lingdén (SD), Annelie Henriksson (SD), 
Björn Andersson (SD), Cristian Haglund (SD), Tomasz Baron (SD), 
Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), Sven Dahl (SD) och 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Börje Mattsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Sverigedemokraterna anser att man istället för att märka 
könsförhållanden bör kommunen agera övergripande gällande all 
våld i nära relationer oavsett hur konstellationen av förhållanden är 
utformade. Det kan därmed falla brist på åtgärder i de fall där barn 
blir utsatt, eller där förhållanden består av endast män eller kvinnor. 
Nollvisionen bör inkludera alla, för ingen ska behöva utstå våld i 
nära relationer och inte utelämna någon särskild grupp när det tas 
fram förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 148 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-05-18 §34 
• Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns våld mot kvinnor  (KS-

2021-00498-1) 
_ _ _ _ 
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§ 171 Avskaffande av stimulansbidrag för 
nybyggda villor 
(KS-2021-00474-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avskaffa stimulansbidraget för nybyggda villor som uppfyller 
Boverkets krav på energisnålt byggande, samt 
 
att bidraget upphör från 1 augusti 2021. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att avskaffa stimulansbidraget på 
15 000 kronor för varje nybyggbyggd villa som uppfyller Boverkets 
krav på energisnålt byggande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 156 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §54 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00474-2  
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2021-04-21 §71 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse  
 
_ _ _ _ 
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§ 172 Lättnader för företag i drabbade branscher 
med anledning av Covid-19 
(KS-2021-00198-9) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark 
under perioden 1 juli – 31 december 2021, enligt taxa inom 
stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens område, 
 
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 
2021,  
 
att fakturor till företag och föreningar för årlig kontroll enligt 
livsmedelslagen avseende 2021 års kontroll får förfallodag 30 
december 2021, 
 
att fakturor till företag och föreningar för årlig tillsynsavgift enligt 
miljöbalken avseenden 2021 års tillsyn får förfallodag 30 december 
2021, samt 
 
att fakturor till företag och föreningar för årlig tillsynsavgift för 
serveringstillstånd och för tobaksförsäljning, får förfallodag 30 
december 2021. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 92 om lättnader för företag 
i drabbade branscher med anledning av Covid-19. Detta ärende gäller 
förlängning av dessa lättnader. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-06-14 § 160 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00198-9 
• Protokoll kommunfullmäktige 2021-03-29 § 92 
_ _ _ _ 
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§ 173  Framtida användningen av det område i 
Gärde som används för bostäder - Reviderad 
(KS-2021-00207-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att erbjuda återstående fastighetsägare inom det område som 
definieras i tjänsteskrivelse 2021-03-02, att förvärva fastigheten till 
ett bedömt marknadsvärde och i enlighet med den tidigare principen 
 
att ersätta merkostnader med 25% av marknadsvärdet, 
att en värdering av fastigheterna ska ske genom professionell 
bedömning med lokalkännedom om prisbilden i Sundsvall, 
 
att svar på erbjudandet ska lämnas senast tio månader efter 
kommunfullmäktiges beslut i frågan, 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att hantera erbjudandet och 
återkomma till kommunfullmäktige för beslut om finansiering av 
eventuella förvärv. 

Ärendet 
Ärendet gäller återredovisning av ett uppdrag från kommunstyrelsen 
till kommunstyrelsekontoret avseende att utreda den framtida 
användningen av det område i Gärde som nu består av bostäder samt 
att redovisa en beräknad utgift för förvärv av återstående fastigheter 
inom området.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S), Mats Hellhoff (SD), Niklas Evaldsson (V), Stefan 
Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till alternativ 2 i 
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Vidare önskar han få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Magnus Persson (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och 
bifall till Hans Forsbergs (C) förslag samt protokollsanteckning. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att ärendet i första hand 
återremitteras med följande motivering: 
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Kristdemokraterna yrkar därmed på återremiss för att få 
underlag och förslag till beslut för att kunna ta ställning till 
framtida användning av det område i Gärde som används för 
bostäder. Återremissen ska presentera en framtidsvision för nu 
gällande bostadsområdet i Gärde. 

 
I andra hand, om återremissen faller, yrkar hon bifall till Hans 
Forsbergs (C) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Hans Forsbergs (C) förslag och dels 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag om att ärendet ska återremitteras. 
 
Hon anger följande propositionsordning: Först ska 
kommunfullmäktige besluta om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Om kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag så kommer hon ställa kommunstyrelsens 
förslag mot Hans Forsbergs (C) förslag. 
 
Hon frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. Vidare ställer hon kommunstyrelsens förslag mot 
Hans Forsbergs (C) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Hans Forsbergs (C) och Magnus 
Perssons (C) protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Sanna Jonsson (C), Anna Edin (C), Jan-Ola Andersson (C), Hans 
Forsberg (C), Magnus Persson (C), Kjell Bergkvist (C), Anita Forslin 
(C), Joachim Jonsson (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin 
(KD) och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Hans Forsberg (C) och Magnus Persson (C) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Skälet till att Centerpartiet yrkar på alternativ 2 är att det blir en 
orimligt hög kostnad för fortsatt inlösen mot bakgrund av att förslag 
till ÖP planlagt dubbelt så mycket industrimark som behovet fram till 
2040 samt de svåra besparingar som varit och väntar oss. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 157 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-05-25 §56 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00207-3 
• Brev 2021-04-21 till fastighetsägare i Gärdeområde samt 

inkomna synpunkter 
• Skrivelse med bilagor inlämnad till kommunreceptionen 2021-04 

Synpunkter från fastighetsägare 2021-04 
 

_ _ _ _ 
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§ 174 Motion (M) angående Sundsvalls 
befolkningstillväxt 
(KS-2020-00271-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förklara motionen besvarad. 
 

Ärendet 
I en motion föreslår motionärerna från Moderaterna att uppdra till 
kommunstyrelsekontoret att genomföra en översyn och identifiera 
faktorer som är anledningen till den låga befolkningstillväxten som 
Sundsvall uppvisar, samt att utifrån översynen i att-sats ett ta fram 
förslag till att öka den positiva befolkningstillväxten i Sundsvall i 
nivå med andra Norrländska kommuner. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Ronja Strid (KD) yrkar bifall 
till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
förklara motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Alicja Kapicas (M) med fleras förslag att bifalla motionen, dels 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Åsa Melander (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik 
Gustavsson (M), Per Wahlberg (M), Per Lindstrand (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Signe Weiss (M), Per-Magnus 
Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Thomas Burman (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Peter Sjöbom (M), Margareta 
Engström (M), Joachim Jonsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 102 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00271-3 
• Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt 
 
_ _ _ _ 
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§ 175 Motion (KD) angående projekt med dubbla 
friskvårdstimmar 
(KS-2019-00917-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen.  
 
Ärendet 
Emil Esping (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I 
motionen föreslås att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att 
utreda fördubblade friskvårdstimmar för kommunens anställda. 

Överläggning 
Joachim Jonsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och dels bifall till 
motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 158 
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-05-18 §16 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00917-3 
• Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmar 
 
_ _ _ _ 
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§ 176 Motion (L) Speakers Corner på Stora torget 
(KS-2020-01111-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att motionen ska vara besvarad så till vida att 
stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
Näringslivsbolaget väger in inrättandet av ett Speakers’ Corner i sitt 
arbete med att utveckla centrala Sundsvall. 
 

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige uppdrar till 
stadsbyggnadsnämnden att, i samverkan med Näringslivsbolaget 
samt kultur- och fritidsnämnden, anlägga ett Speakers’ Corner på 
torget i Storgatans omedelbara närhet. 

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

Reservation 
Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Arne Engholm (L), Catrin 
Eliasson (L), Jonas Lingdén (SD), Annelie Henriksson (SD), Björn 
Andersson (SD), Cristian Haglund (SD), Tomasz Baron (SD), 
Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), Sven Dahl (SD) och 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-14 § 159 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-05-18 §35 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01111-4 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-03-24 §52 
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• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-03-24 §42 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-02-26  
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2021-02-16  
• Näringslivsbolagets remissvar 2021-03-09  
• Motion (L) Speakers Corner på Stora torget 
 
_ _ _ _ 
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§ 177 Korta frågor - korta svar 
(KS-2021-00007) 
 
 

• Alicja Kapica (M) ställer en fråga om tankställen för 
bensindrivna båtar. 
Frågan riktas till service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C) som ber om att få återkomma 
med svar vid ett senare tillfälle. 

 
• Thomas Burman (M) ställer en fråga om ställplatser för 

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

 
_ _ _ _ 
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§ 178 För kännedom 
(KS-2021-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna.  
 

Ärenden 
 

• Valärenden - vakanta uppdrag per 2021-06-17 
 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges 
 

• Förfogande för oförutsedda behov juni, daterad 2021-06-14 
(KS-2021-00021-6) 
 

• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2021 

o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 
2021-05-25 § 89 

o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 
2021-05-07 

o Statistikrapport SoL IAN, 2021-04-27 
 

• Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-05-31 

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

o Motion (M) angående kartläggning och utökning av 
laddinfrastruktur 

 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Frida Burman (S) -  Priscilda Helenius §§ 155-178 
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) 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) -  Ludvig Lind §§ 155-178 
Niclas Burvall (S) X (§§ 155-173)  Kent Larsson §§ 174-178 
Fredrik Thunström (S) X    
Frida Smedberg (S) -  Karolina Sundberg §§ 155-178 
Jörgen Berglund (M) -  Åsa Melander §§ 155-178 
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X (§§ 155-173)  Per Wahlberg §§ 174-178 
Lina Modén (M) -  Per Lindstrand §§ 155-178 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Lars A.G Carlsson (M) -  Signe Weiss §§ 155-178 
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Josefin Eurenius (M) X    
Jan Heijbel (M) X (§§ 155-163)  Thomas Burman §§ 164-178 
Sven Bredberg (M) X (§§ 155-175)    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Cecilia Backlund (M) X    
Jan-Erik Iversen (M) -  Peter Sjöbom §§ 155-178 
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Ina Lindström Skandevall (L) X (§§ 155-171)  Arne Engholm §§ 172-178 
Catrin Eliasson (L) X    
Annelie Luthman (L) X (§§ 155-174)    
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 (§§ 155-170)  Jonas Borg §§ 171-178 
Anita Forslin (C) X (§§ 155-173)  Anneli Rehnfors §§ 174-178 
Karin Gustafsson (V) X (§§ 155-173)  Isabell Mixter §§ 174-178 
Niklas Evaldsson (V) X    
Hicham Elkahtib (V) X (§§ 155-173)    
Kim G Ottosson (V) X    
Ann Modin (V) X    
Åke Johansson (V) -  Martin Jägesten §§ 155-178 
Miriam Monsell (KD) -  Joachim Jonsson §§ 155-178 
Stefan Hill (KD) X (§§ 155-170)  Emelie Granemar §§ 171-173 
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) X (§§ 155-174)    
Jonas Lingdén (SD) X    
Annelie Henriksson (SD) X    
Gunnar Jönsson (-) -  Björn Andersson §§ 155-178 
Ove Skalin (SD) -  Cristian Haglund §§ 155-178 
Tomasz Baron (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
Eva-Lotta Söderström (SD) -  Sven Dahl §§ 155-178 
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Priscilda Helenius (S) X  §§ 155-178 
Johan Nikula (S) X   
Eva Bergström Selling (S) -   
Hans Backlund (S) -   
Johan Hörting (S) X   
Aagoth Lögdahl (S) X   
Kristoffer Högstedt Gustavsson (S) -   
Ann-Christine Meiding (S) X   
Ludvig Lind (S) X  §§ 155-178 
Karolina Sundberg (S) X  §§ 155-178 
Kent Larsson (S) X  §§ 174-178 
Carina Staf (S) X   
Alaa Ourabi Alkhn (S) X   
Annika Söderberg (S) X (§§ 155-170)   
Michael Sjödin (S) -   
Adele Flodin (S) X   
Magnus Svensson (S) X   
Åsa Melander (M) X  §§ 155-178 
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) X  §§ 164-178 
Per Lindstrand (M) X  §§ 155-178 
Signe Weiss (M) X  §§ 155-178 
Peter Sjöbom (M) X  §§ 155-178 
Per Wahlberg (M) X  §§ 174-178 
Bo-Göran Strandfjäll (M) -   
Martin Liljeros (L) -   
Arne Engholm (L) X  §§ 172-178 
Jeanette Lozanovski (L) -   
Jonas Borg (C) X  §§ 171-178 
Anneli Rehnfors (C) X  §§ 174-178 
Erik Thunström (C) X (§§ 155-173)   
Maria Åström (C) -   
Martin Jägesten (V) X  §§ 155-178 
Isabell Mixter (V) X  §§ 174-178 
Olle Granath (V) -   
Joachim Jonsson (KD) X  §§ 155-178 
Emelie Granemar (KD) X (§§ 155-173)  §§ 171-173 
Björn Andersson (SD) X  §§ 155-178 
Cristian Haglund (SD) X  §§ 155-178 
Sven Dahl (SD) X  §§ 155-178 
Solbritt Rydberg (SD) -   
Tobias Bringstål (SD) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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