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Justering 
 
Till justerare väljs Leif Nilsson och Eva-Lotta Söderström, med 
Anita Forslin och Viktoria Jansson som ersättare 
 
_ _ _ _  
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§ 221 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 nuläget för Sundsvallsregionens 
etableringsarbete inför Northvolts och Volvo Cars gemensamma 
planer på en ny produktionsanläggning för batterier. Sedan slutet av 
juni i år har ett omfattande arbete skett för att försöka få denna 
etablering till Sundsvallsregionen. Beslut om etablering väntas innan 
årsskiftet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 222 Allmänhetens frågor 
(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 före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
 

• Emelie Norlén ställer en fråga om konsekvenser av 
besparingarna inom förskolan i Sundsvalls kommun.  

 
Frågan är ställd till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lisa Tynnemark (S), men då hon är frånvarande 
besvaras frågan av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 

 
_ _ _ _ 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2021-11-29 5 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 223 Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2021-00011) 
 

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

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Mikael Westin (S) om på vilket sätt 
kommunens fotspecialister kommer att kunna betala den hyran när 
den privata inte ser den möjligheten, även att de har externa kunder, 
samt hur ni tänker hantera risken att fotvårdsspecialisterna försvinner 
ifrån två orter, utifrån landsbygdsstrategin? 
 
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 224 Inkomna motioner 
(KS-2021-01061, KS-2021-01067, KS-2021-01068) 
 

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

• Motion (L) om Färsta ridanläggning 
• Motion (M) om obligatoriska hembesök vid ansökan om 

försörjningsstöd 
• Motion (M) om översyn av gatu- och platsnamn 

 

Ärendet 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
• Motion (L) om Färsta ridanläggning, inkommen 2021-11-29 
• Motion (M) om obligatoriska hembesök vid ansökan om 

försörjningsstöd, inkommen 2021-11-29 
• Motion (M) om översyn av gatu- och platsnamn, inkommen 

2021-11-29 
 
_ _ _ _ 
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§ 225 Inkomna interpellationer 
 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 226 Valärenden 
(KS-2021-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Emil Esping (KD) till ledamot i Sundsvall Vatten AB efter 
Mats Zetterberg (KD), fram till ordinarie stämma 2023, 
 
att bevilja Sven Dahls (SD) avsägelse som nämndeman i Sundsvalls 
Tingsrätt, 
 
att bevilja Jeanette Hedlunds (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen, 
 
att notera att Dan Rasmusson (SD) blir ny politisk sekreterare för 
Sverigedemokraterna med 100 % tjänstgöringsgrad, från och med 20 
december 2021 till och med 14 oktober 2022, 
 
att bevilja Anna-Karin Sjödins (S) avsägelse som ersättare i 
miljönämnden, 
 
att utse Annelise Rydfjord (V) till nämndeman i Sundsvalls tingsrätt 
efter Louice Svedin (V), till och med 31 december 2023, 
 
att utse Leif Nilsson (S) till ombud i kommunförbundet 
Västernorrland efter Magnus Haak (S), för återstående delen av 
mandatperioden, samt 
 
att utse Ann-Christine Meiding (S) till ersättare för ombud i 
kommunförbundet Västernorrland efter Eva Bergström Selling (S), 
för återstående delen av mandatperioden. 
 

Beslutsunderlag 
• Valärenden 2021-11-18, reviderad 2021-11-25, samt 

valärenden upplästa vid dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 227 Allmänpolitisk debatt 
(KS-2021-00006) 
 
 
Ordföranden informerar om dagens allmänpolitiska debatt. Varje 
parti tilldelas tre minuter för sina inledningsanföranden. Därutöver 
har kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet ytterligare 
fem minuter var till sitt förfogande i sina inledningsanföranden. I den 
efterföljande debatten har den som begär ordet tre minuter till sitt 
förfogande. För repliker och genmälen gäller högst två minuter. 
 

Inledningsanföranden 
Inledningsanföranden framförs av Bodil Hansson (S), Viktoria 
Jansson (M), Hans Forsberg (C), Niklas Evaldsson (V), Ina 
Lindström Skandevall (L) och Liza-Maria Norlin (KD). 
Sverigedemokraterna anmäler inget inledningsanförande. 
 
Därefter följer en allmän debatt. 
 
_ _ _ _ 
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§ 228 Årsredovisning 2020 för Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse 
(KS-2021-00042-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2020, samt 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

Ärendet 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2020. 

Jäv 
Jäv antecknas för Åsa Ulander (S), Isabell Mixter (V), Patrik 
Gustavsson (M), Viktoria Jansson (M), Frida Burman (S), Anna Edin 
(C), Niklas Evaldsson (V), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin 
(KD). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 216 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00042-1 
• Årsredovisning 2020 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 
• Revisionsberättelse 2020 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 

 
_ _ _ _ 
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§ 229 Förslag till besparingar på den politiska 
organisationen i Sundsvalls kommun 
(KS-2021-00902-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunfullmäktige ska bestå av 71 mandat från och med det 
allmänna valet i september 2022,  
 
att Länsstyrelsen beräknar antalet ersättare i fullmäktige enligt 
kvoten om hälften av ledamöterna, 
 
att kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare från 
och med att ny kommunstyrelse väljs nästa gång,  
 
att inte tillsätta en ny demokrati- och uppföljningsberedning efter det 
allmänna valet i september 2022, 
 
att sänka den totala ekonomiska ramen för hel- och 
deltidsarvoderade förtroendevalda motsvarande en summa på 50 
procent av en heltid, 
 
att uppdra till arvodeskommittén att se över vilka uppdrag 
minskningen av den totala ramen motsvarande en summa på 50 
procent av en heltidsarvoderad ska omfatta, 
 
att minskningen av den totala ramen för hel- och deltidspolitiker 
motsvarande en summa på 50 procent av en heltidsarvoderad inte 
omfattar den totala ramen för gruppledararvode, 
 
att uppdra till arvodeskommittén att återkomma med ett förslag hur 
rambudgeten för partistödet arbetas in i budgeten, 
 
att minska antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens plan- 
och utvecklingsutskott samt service- och förvaltningsutskott från 7 
till 5 från och med kommunstyrelsen utses nästa gång, 
 
att utvärdera kommunstyrelsens utskottsstruktur efter halva 
mandatperioden 2022-2026, 
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att ta bort månadsarvodet för ordföranden i kommunstyrelsens 
personalutskott från och med personalutskottet väljs nästa gång, 
 
att rekommendera arvodeskommittén att se över nivåerna på 
sammanträdesarvodet för kommunfullmäktiges sammanträden och 
för partigruppsmötena som är i anslutning till dessa,  
 
att arvodeskommittén i översynen av arvodesnivåerna för 
fullmäktiges sammanträden och de anslutande partigruppsmötena 
beaktar att arvodesnivåerna även fortsättningsvis ska vara högre än 
nämndernas sammanträdesarvode, samt 
 
att rekommendera arvodeskommittén att överväga att avskaffa 
sammanträdesarvodet för månadsarvoderade ledamöter i nämndernas 
utskott.  
 

Ärendet 
Fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen 
överlämnar sina förslag på besparingsåtgärder till 
kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) och Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med 
ändring av attsats 1 så den får följande lydelse:  
 

att kommunfullmäktige ska bestå av 61 mandat från och med det 
allmänna valet i september 2022. 

 
Hon yrkar sedan bifall till följande tilläggsattsats: 
 

att partistödet sänks i enlighet med minskat kommunfullmäktige. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, 
förutom attsats 3 och 9, där hon yrkar avslag. Vidare yrkar hon bifall 
till följande tilläggsatssats: 
 

att minska antalet utskott i kommunstyrelsen från fyra till tre 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till Liza-Maria Norlins (KD) 
tilläggsattsats. 
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Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag, förutom attsats 9, där hon yrkar avslag. Vidare yrkar hon 
bifall till Liza-Maria Norlins (KD) tilläggsattsats. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Viktoria Janssons (M) förslag, dels 
Ina Lindström Skandevalls (L) förslag och dels Liza-Maria Norlins 
(KD) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Åsa Melander (M), Thomas Burman (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Per Lindstrand (M), Signe Weiss (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Peter 
Sjöbom (M), Per Wahlberg (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg 
(M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Margareta 
Engström (M), Martin Liljeros (L), Stefan Falk (L), Ina Lindström 
Skandevall (L), Catrin Eliasson (L), Arne Engholm (L), Joachim 
Jonsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och  Ronja Strid (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 217 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00902-1 
• Protokollsutdrag fullmäktigeberedningen för översyn av den 

politiska organisationen 2021-10-28 
• Förslag på besparingar på den politiska organisationen i 

Sundsvalls kommun 2021-10-28 
 

_ _ _ _ 
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§ 230 Överlåtelse av aktier i EFO AB 
(KS-2021-00268-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna överlåtelsen av aktier i EFO AB från Korsta Oljelager 
AB till Sundsvall Energi AB. 
 

Ärendet 
Överlåtelse av aktier i EFO AB från Korsta Oljelager AB (KOLAB) 
till Sundsvall Energi AB (SEAB). 

Jäv 
Arianne Sundman (S), Mikael Gäfvert (M), Jan Lahti (S), Åke 
Johansson (V) och Tomasz Baron (SD) anmäler jäv och deltar 
därmed inte i behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 219 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 § 88 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00268-2 
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2021-02-05 
• Skrivelse Stadsbacken AB - Överlåtelse av aktier i EFO AB 
• Medgivande från Jämtkraft AB 2020-05-13 
• Protokollsutdrag Korsta Oljelager AB 2020-02-20 § 3 
• Protokollsutdrag Sundsvall Energi AB 2020-02-20 § 5 

 
_ _ _ _ 
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§ 231 Förslag om justeringar av Ostkustbanan 
2015 AB:s styrande dokument 
(KS-2021-00858-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reviderade styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB 
avseende aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, daterade 
2021-10-01, samt 
 
att stämmoombudet instrueras rösta för att de nya styrande  
dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) 
fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (som 
planeras till december 2021). 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut om att justera Ostkustbanan 2015 
AB:s styrande dokument.  

Jäv  
Bodil Hansson (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i behandlingen 
av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 220 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 §90 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00858-2 
• Förslag - ny bolagsordning Ostkustbanan 2015 AB 2021-10-01 
• Förslag - nytt aktieägaravtal Ostkustbanan 2015 AB 2021-10-01 
• Förslag - nytt ägardirektiv Ostkustbanan 2015 AB 2021-10-01 
• Aktieägaravtal Ostkustbanan 2015 AB, fastställt 2018-05-18 
• Ägardirektiv Ostkustbanan 2015 AB, fastställt 2018-05-18 
• Bolagsordning Ostkustbanan 2015 AB, fastställd 2018-05-18 

 
_ _ _ _ 
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§ 232 Upphävande av åtgärder för att underlätta 
för näringslivet till följd av coronapandemin 
(KS-2021-00870-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i och med utgången av 2021, upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2020-12-21 § 191, (KS-2020-011171), om att på kortast 
möjliga tid från det att fakturan inkommit, betala leverantörsfakturor 
till företag inom restaurang och besöksnäringen,  
 
att i och med utgången av 2021, upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2020-12-21 § 191, (KS-2020-011171) om att kundfakturor till 
företag inom restaurang och besöksnäringen ska ha en förfallodag 
som ligger 150 dagar framåt, samt 
 
att övriga att satser i kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 191 
(KS-2020-01171) endast gällde till och med 2020-12-31. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 § 191 att på kortast 
möjliga tid från det att fakturan inkommit, betala leverantörsfakturor 
till företag inom restaurang och besöksnäringen. Fullmäktige 
beslutade vidare att kundfakturor till företag inom restaurang och 
besöksnäringen ska ha en förfallodag som ligger 150 dagar framåt. 
 
I detta ärende är förslaget att den beslutade avvikelsen från ordinarie 
rutiner för betalning av leverantörsfakturor och förfallodag på 
kundfakturor upphör i och med utgången av 2021. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag, med följande ändringar: 

• attsats 1 och 2 ändras från ”utgången av 2021” till ”2022-03-
31” 

• attsats 3 ändras från ”endast gällde till och med 2020-12-31” 
till ”gäller till och med 2022-03-31” 

 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
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Liza-Maria Norlin (KD) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag, samt instämmer i Viktoria Janssons (M) 
protokollsanteckning. 
 
Christian Haglund (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Ina Lindström Skandevall (L) förslag 
och dels Christian Haglunds (SD) avslagsyrkande. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Viktoria Janssons (M) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Martin Liljeros (L), Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L), 
Catrin Eliasson (L), Arne Engholm (L), Björn Andersson (SD), Jonas 
Lingdén (SD), Annelie Henriksson (SD), Cristian Haglund (SD), 
Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), 
Eva-Lotta Söderström (SD) och Sven Dahl (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Protokollsanteckning 
Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Bodil Hansson 
(S) lämnar följande protokollsanteckning: 
De lättnader som införts för företagen i Sundsvalls kommun har 
grundats på nationella restriktioner under pandemins framfart som 
uppenbart påverkat företagens möjligheter att verka. Vi vill 
understryka vikten av att om en ny våg av coronaviruset kommer, 
måste kommunen vara beredda att åter införa tidigare och eventuellt 
nya lättnader för Sundsvalls näringsliv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 221 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 §89 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00870-2 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-21 §191 

 
_ _ _ _ 
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§ 233 Motion (M) om valfrihet för skolor och 
äldreboenden 
(KS-2021-00279-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 

Ärendet 
I en motion från (M) föreslår motionärerna att kommunfullmäktige 
beslutar att skolledare och chefer inom äldreomsorgen ska kunna 
välja mellan kommunal drift av kök- och måltidsverksamheten eller 
att ha den i extern drift. Ärendet är ett förslag till beslut på motionen.  

Överläggning 
Patrik Gustafsson (M), Ina Lindström Skandevall (L), Ronja Strid 
(KD) och Jonas Lingdén (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Patrik Gustafsson (M) med fleras 
förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Åsa Melander (M), Thomas Burman (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Per Lindstrand (M), Signe Weiss (M), Tom 
Emanuelz (M), Bo-Göran Strandfjäll (M), Lars A.G Carlsson (M), 
Peter Sjöbom (M), Per Wahlberg (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M), Martin Liljeros (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Catrin Eliasson (L), Arne Engholm (L), 
Joachim Jonsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), 
Björn Andersson (SD), Jonas Lingdén (SD), Annelie Henriksson 
(SD), Cristian Haglund (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne 
Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), Eva-Lotta Söderström (SD) och 
Sven Dahl (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 224 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2021-10-26 

§88 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00279-5 
• Yttrande från Mat och måltider 2021-03-30 
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 § 121 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2021-04-20 
• Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2021-06-15 § 62 
• Vård och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-06-07 
• Motion (M) om valfrihet för skolor och äldreboenden 
 
_ _ _ _ 
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§ 234 Motion (L) publicera alla nämnder och 
styrelsers möteshandlingar och protokoll på 
kommunens hemsida 
(KS-2019-00216-32) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla motionens första yrkande så till vida att kommunstyrelsens 
möteshandlingar ska läggas ut på kommunens hemsida senast tre 
arbetsdagar efter det att handlingarna gjorts tillgängliga för styrelsens 
ledamöter och ersättare,  
 
att bifalla motionens andra yrkande så till vida att 
kommunfullmäktiges möteshandlingar ska läggas ut på Sundsvalls 
kommuns hemsida i samband med att handlingarna gjorts tillgängliga 
för fullmäktiges ledamöter och ersättare, 
 
att avslå motionens tredje yrkande, 
 
att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möteshandlingar ska 
läggas ut på kommunens hemsida med start senast februari 2022,   
 
att beslutet om att kommunfullmäktiges handlingar ska publiceras på 
kommunens hemsida i samband med att kallelsen gjorts tillgänglig 
för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, skrivs in i 
fullmäktiges arbetsordning, 
 
att fullmäktiges beslut om att kommunstyrelsen handlingar ska 
publiceras på kommunens hemsida senast tre arbetsdagar efter att 
handlingarna gjorts tillgängliga för styrelsens ledamöter och 
ersättare, skrivs in i kommunstyrelsens nämndspecifika reglemente, 
 
att uppmana de kommunala bolagen att publicera sina protokoll på 
internet om så inte redan görs, 
 
att kommunstyrelsen säkerställer att det är möjligt att via 
kommunens hemsida få åtkomst till de bolagsprotokoll som läggs ut 
på de enskilda bolagens hemsida, samt 
 
att nämndernas möteshandlingar läggs ut på kommunens hemsida 
senast tre arbetsdagar efter att handlingarna gjorts tillgängliga för 
nämndens ledamöter och ersättare. 
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Ärendet 
Ärendet är en motion från Liberalerna där motionärerna föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att alla nämnders samt 
kommunfullmäktiges möteshandlingar publiceras på kommunens 
hemsida, i samband med att handlingarna tillsänds nämnds- och 
fullmäktigeledamöterna. Motionärerna föreslår också att förslaget 
verkställs omgående. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag, med ändringen att attsats 9 får följande lydelse: 
 

att nämndernas möteshandlingar läggs ut på kommunens 
hemsida senast tre arbetsdagar efter att handlingarna gjorts 
tillgängliga för nämndens ledamöter och ersättare. 

 
Niklas Säwén (S), Ronja Strid (KD) och Viktoria Jansson (M) yrkar 
bifall till Ina Lindström Skandevalls (L) förslag. 
 
Tomasz Baron (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,  
dels Ina Lindström Skandevall (L) med fleras förslag och dels 
Tomasz Barons (SD) förslag om bifall till motionen. Hon ställer 
dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Ina Lindström Skandevall (L) med fleras förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 225 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-10-19 §53 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00216-32  
• Återremiss - Tillgänglighetsdirektivet och publicering av 

möteshandlingar på sundsvall.se 2021-09-06 
• PM Ökad Hotbild mot förtroendevalda 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-05-31 §152  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-16  §236 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2020-10-20 §46 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2020-09-05 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §38 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse  
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 §98 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämndens § 60 
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• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
• Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2019-04-24 §13 
• Lantmäterikontorets tjänsteskrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-04-24 §48 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 

och integration 2019-04-24 § 30 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations tjänsteskrivelse 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2019-04-10 §34 
• Miljökontorets tjänsteskrivelse 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidiekonferens 2019-

03-15 § 23 
• Remissyttrande - Logistikparken i Sundsvall AB 
• Remissvar - Stadsbacken AB 
• Remissyttrande - Mitthem AB 
• Remissyttrande – Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
• Remissyttrande - ServaNet AB 
• Remissyttrande - Sundsvall Elnät AB 
• Remissyttrande - Sundsvall Hamn AB protokoll 
• Remissyttrande - Sundsvall Energi AB 
• Remissyttrande - SKIFU 
• Motion (L) Publicera alla nämnder och styrelsers 

möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida 
 
_ _ _ _ 
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§ 235 Motion (M) om professionella ledamöter i 
styrelser för kommunala bolag 
(KS-2021-00391-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Moderaterna om att öka antalet 
professionella ledamöter i styrelser för kommunala bolag. 

Överläggning 
Sven Bredberg (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Tom Emanuelz (M) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) och Ulf Sawert (-) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag på attsats 1 och bifall till 
attsats 2. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen, dels Sven 
Bredberg (M) med fleras förslag om bifall till motionen och dels Ina 
Lindström Skandevalls (L) förslag. Hon ställer dessa mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Reservation 
Thomas Burman (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), 
Per Lindstrand (M), Signe Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Bo-Göran 
Strandfjäll (M), Lars A.G Carlsson (M), Peter Sjöbom (M), Per 
Wahlberg (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg (M), Cecilia 
Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Margareta Engström (M), 
Martin Liljeros (L), Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L), 
Catrin Eliasson (L), Arne Engholm (L), Joachim Jonsson (KD), Liza-
Maria Norlin (KD) och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 226 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 §89 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00391-6 
• Remissvar Centerpartiet - Motion M om professionella ledamöter 

i styrelser för kommunala bolag 
• Remissvar Moderaterna - Motion (M) professionella ledamöter i 

styrelser för kommunala bolag 
• Remissvar Socialdemokraterna - Motion (M) om professionella 

ledamöter i styrelser för kommunala bolag 
• Motion (M) om professionella ledamöter i styrelser för 

kommunala bolag 
 

_ _ _ _ 
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§ 236 Motion (M) om att minska antalet vänorter 
(KS-2021-00392-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är svar på en motion från Moderaterna om att minska antalet 
vänorter. 

Överläggning 
Patrik Gustafsson (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att bifalla motionen. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 227 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-10-26 §92 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00392-5 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidiekonferens 2021-

05-21 § 39 
• Motion (M) om att minska antalet vänorter 

 
_ _ _ _ 
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§ 237 Motion (M) om att införa en arkitekturpolicy 
(KS-2021-00393-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Moderaterna om att införa en 
arkitekturpolicy. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
Signe Weiss (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Ina Lindström 
Skandevall (L) yrkar bifall till motionen, samt önskar lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Christian Haglund (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses besvarad och 
dels Signe Weiss (M) med fleras förslag om bifall till motionen. Hon 
ställer dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Signe Weiss (M) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Thomas Burman (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), 
Per Lindstrand (M), Signe Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Bo-Göran 
Strandfjäll (M), Lars A.G Carlsson (M), Peter Sjöbom (M), Per 
Wahlberg (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg (M), Cecilia 
Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Margareta Engström (M), 
Martin Liljeros (L), Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L), 
Catrin Eliasson (L), Arne Engholm (L), Joachim Jonsson (KD), Liza-
Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), Björn Andersson (SD), Jonas 
Lingdén (SD), Annelie Henriksson (SD), Cristian Haglund (SD), 
Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), 
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Eva-Lotta Söderström (SD) och Sven Dahl (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Protokollsanteckning 
Signe Weiss (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Ina Lindström 
Skandevall (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
Vi yrkar bifall för motionen då en arkitekturpolicy skulle komma att 
omfatta hela kommunens geografiska yta - vilket är viktigt då 
samhällsutveckling behöver göras med omsorg om platsen oavsett 
var i kommunen den ligger. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 228 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-10-19 §54 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00393-5 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2021-06-16 §108 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse  
• Motion (M) om att införa en arkitekturpolicy 

 
_ _ _ _ 
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§ 238 Korta frågor - korta svar 
(KS-2021-00007) 
 
Inga frågor ställdes. 
 
_ _ _ _ 
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§ 239 För kännedom 
(KS-2021-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

• Valärenden - vakanta uppdrag per 2021-11-18 
 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 
oktober, daterad 2021-11-16 (KS-2021-00021-9) 

 
• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2021 
o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 

2021-10-27 § 172 
o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 

2021-09-17 
o Statistikrapport LSS IAN kvartal 2 

 
• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 
o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 

2021-10-27 § 173 
o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 

2021-09-17 
o Statistikrapport SoL IAN kvartal 2 

 
• Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda 

beslut enligt LSS, kvartal 2 2021 
o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-26 § 

98 
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-10-

12 
o Statistikrapport LSS VON kvartal 1, 2021-09-28 
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• Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 

o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-26 § 
97 

o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-10-
18 

o Statistikrapport SoL VON kvartal 2, 2021-07-30 
 

• Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-10-25: 

o Motion (KD) angående ett bra boende hela livet 
o Motion (M) om ordning gällande elsparkcyklar 

 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Frida Burman (S) X §228   
Stefan Eriksson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
Leif Wiklund (S) -  Hans Backlund §§221-239 
Lars-Olof Boström (S) X    
Jan Lahti (S) X §230 Ann-Christine 

Meiding 
§230 

Caroline Sundström (S) -  Johan Hörting §§221-239 
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 §231 Ann-Christine 

Meiding 
§231 

Lisa Tynnemark (S) -  Kent Larsson §§221-239 
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X §228   
Roger Johansson (S) X    
Malin Larsson (S) -  Carina Staf §§221-239 
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X §230 Rolf Nordin §230 
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Mathias Hansson (S) -  Alaa Ourabi Alkhn §§221-239 
Ann-Charlotte Evrung (S) -  Annika Söderberg §§221-239 
Ludvig Lind (S) X (§§221-227)  Magnus Svensson §§228-239 
Niclas Burvall (S) X    
Fredrik Thunström (S) X    
Priscilda Helenius (S) X    
Jörgen Berglund (M) -  Åsa Melander §§221-234 
Alicja Kapica (M) -  Thomas Burman §§221-239 
Viktoria Jansson (M) X §228   
Patrik Gustavsson (M) X §228   
Bertil Kjellberg (M) -  Per Lindstrand §§221-237 
Lina Modén (M) -  Signe Weiss §§221-239 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X (§§221-231) §230 Bo-Göran Strandfjäll §§230, 232-

239 
Lars A.G Carlsson (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) -  Peter Sjöbom §§221-239 
Josefin Eurenius (M) -  Per Wahlberg §§221-239 

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Jan Heijbel (M) X    
Sven Bredberg (M) X    
Cecilia Backlund (M) X    
Jan-Erik Iversen (M) X (§§221-235)    
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) -  Martin Liljeros §§221-239 
Stefan Falk (L) X §228   
Ina Lindström Skandevall (L) X    
Catrin Eliasson (L) X    
Annelie Luthman (L) -  Arne Engholm §§221-239 
Sanna Jonsson (C) -  Jonas Borg §§221-239 
Anna Edin (C) X §228   
Jan Ola Andersson (C) -  Anneli Rehnfors 

Erik Thunström 
§§221-229 
§§230-239 

Hans Forsberg (C) X    
Magnus Persson (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Karin Gustafsson (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X §228   
Hicham Elkahtib (V) X (§§221-233)    
Kim G Ottosson (V) X    
Martin Jägesten (V) -  Isabell Mixter §§221-239 
Åke Johansson (V) X §230   
Miriam Monsell (KD) -  Joachim Jonsson §§221-239 
Stefan Hill (KD) -  Emelie Granemar §§221-227 
Liza-Maria Norlin (KD) X §228   
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) -  Björn Andersson §§221-239 
Jonas Lingdén (SD) X (§§221-234)    
Annelie Henriksson (SD) X    
Gunnar Jönsson (-) -  Cristian Haglund §§221-239 
Ove Skalin (SD) -  Ulf Sawert §§221-239 
Tomasz Baron (SD) X §230   
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
Eva-Lotta Söderström (SD) X    
Börje Mattsson (SD) -  Sven Dahl §§221-239 
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Johan Nikula (S) -   
Hans Backlund (S) X  §§221-239 
Johan Hörting (S) X  §§221-239 
Aagoth Lögdahl (S) -   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson 

(S) -   

Ann-Christine Meiding (S) X  §§230-231 
Rolf Nordin (S) X  §230 
Pernilla Holgert (S) X   
Karolina Sundberg (S) -   
Kent Larsson (S) X  §§221-239 
Carina Staf (S) X  §§221-239 
Alaa Ourabi Alkhn (S) X  §§221-239 
Annika Söderberg (S) X  §§221-239 
Michael Sjödin (S) -   
Adele Flodin (S) X (§§221-227)   
Magnus Svensson (S) X  §§227-239 
Lena Holmberg Eriksson (S) -   
Åsa Melander (M) X  §§221-239 
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) X  §§221-239 
Per Lindstrand (M) X  §§221-239 
Signe Weiss (M) X  §§221-239 
Peter Sjöbom (M) X  §§221-239 
Per Wahlberg (M) X  §§221-239 
Bo-Göran Strandfjäll (M) X  §§230, 232-239 
Martin Liljeros (L) X  §§221-239 
Arne Engholm (L) X  §§221-239 
Jeanette Lozanovski (L) -   
Jonas Borg (C) X  §§221-239 
Anneli Rehnfors (C) X  §§221-229 
Erik Thunström (C) X  §§230-239 
Maria Åström (C) -   
Isabell Mixter (V) X §228 §§221-239 
Olle Granath (V) -   
Lotta Wesslén (V) -   
Joachim Jonsson (KD) X  §§221-239 
Emelie Granemar (KD) X  §§221-239 
Björn Andersson (SD) X  §§221-239 
Cristian Haglund (SD) X  §§221-239 
Sven Dahl (SD) X  §§221-239 
Tobias Bringstål (SD) -   
Ulf Sawert (-) X  §§221-239 

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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