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Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 
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Justeras 2022-03-07 
  

  
 
 

Underskrifter  Arianne Sundman Pär Hammarberg 
  Ordförande Sekreterare 
   
  

 

 Tom Emanuelz Rebecca Lampinen 
 Justerare Justerare 
    
   
   
   
   
   

 
 
Protokollet omfattar §§ 18-33 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare väljs Tom Emanuelz och Rebecca Lampinen, med 
Bertil Kjellberg och Frida Burman som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 18 Information från biträdande kommundirektör 
Lennart Andersson 
(KS-2022-00005) 
 
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: 
 

• Destination Sundsvall 
 

• Nytt samarbetsavtal med Mittuniversitetet  
 

• Gemensamma upphandlingar Timrå och Sundsvall 
 

• Digital integration Ånge-Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 19 Allmänhetens frågestund 
(KS-2022-00004) 
 

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 
 

• Lena Nylund ställer en fråga om kollektivtrafik och bussar. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 

 
• Emelie Kagart ställer en fråga om kommunens resultat 2021. 

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 
Hansson (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 20 Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2022-00011) 
 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 21 Inkomna motioner 
(KS-2022-00285, KS-2022-00284, KS-2022-00283) 
 

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

• Motion (KD) angående kuratorer inom äldreomsorgen 
• Motion (KD) angående boendeparkering i centrala Sundsvall 
• Motion (M), (L), (KD) om fler småhus i Sundsvalls kommun  

 

Ärendet 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (KD) angående kuratorer inom äldreomsorgen, 

inkommen 2022-02-25 
• Motion (KD) angående boendeparkering i centrala Sundsvall, 

inkommen 2022-02-28 
• Motion (M), (L), (KD) om fler småhus i Sundsvalls kommun, 

inkommen 2022-02-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 22 Inkomna interpellationer 
 
 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 23 Valärenden 
(KS-2022-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Kent Larsson (S) 
som ledamot i kommunfullmäktige efter Mathias Hansson (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Karaman Chalak (S) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Kent Larsson (S), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Åsa Melander 
(M) som ledamot i kommunfullmäktige efter Lina Modén (M), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Leif Hemmingsson (M) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Åsa Melander (M), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Eva-Lotta Söderströms (-) avsägelse som ledamot i 
miljönämnden och som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, 
 
att utse nuvarande ersättare Jonas Lingdén (SD) till ledamot i 
miljönämnden efter Eva-Lotta Söderström (-), för återstående delen 
av mandatperioden, 
 
att utse Kent Sundström (SD) till ersättare i miljönämnden efter 
Jonas Lingdén (SD), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Dan Rasmusson (SD) till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Eva-Lotta Söderström (-), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Katarina Blixt (SD) till ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden efter Madeleine Fogelström (SD), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att notera att Sanna Jonsson (C) är politisk sekreterare för 
Centerpartiet med 40 % tjänstgöringsgrad, sedan juni 2021, 
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att utse Patrik Åhlund (SD) till ersättare för ombud i 
Kommunförbundet Västernorrland efter Svea Westholm (SD), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Bo Jansson (M) till ersättare för representant i 
intresseföreningen Norrtåg efter Gunilla Molin (M), fram till 
ordinarie stämma 2023. 

Beslutsunderlag 
• Valärenden 2022-02-17 reviderad 2022-02-25, samt 

valärenden upplästa vid dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 24 Nytt slutligt investeringsbeslut Sundsvall 
Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls 
hamn AB 
(KS-2022-00252-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare 
337 mnkr i en logistikpark med tillhörande infrastruktur (totalt 785 
mnkr),  
 
att den ytterligare investeringen ska finansieras via lån från 
Sundsvalls kommuns internbank,  
 
att godkänna bifogat ramavtal mellan SCA AB, Stadsbacken AB och 
Sundsvall Logistikpark AB, med nödvändiga formaliaändringar, 
enligt dess lydelse i bilaga 4, Ramavtal – Genomförande av 
Sundsvall Logistikpark, med tillhörande bilagor, avseende 
genomförande av Logistikparken, och uppdra åt Stadsbacken AB och 
Sundsvalls Logistikpark AB att underteckna detsamma,  
 
att godkänna bifogat förslag på revidering av bolagsordningen för 
Sundsvalls Logistikpark AB, enligt dess lydelse i bilaga 5, Förslag på 
ny bolagsordning Sundsvalls Logistikpark AB,  
 
att godkänna bifogat tillägg till befintligt aktieägaravtal Sundsvalls 
Hamn AB och nytt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB enligt dess 
lydelse i Bilaga 6, Tilläggsavtal inkl bilagor och nytt aktieägaravtal, 
samt bemyndiga Stadsbacken AB och kommunstyrelsen att 
underteckna dessa,  
 
att godkänna att Sundsvalls hamn AB ingår nya uppdrags- och 
nyttjanderättsavtal dels med Sundsvalls kommun dels, med SCA 
Logistics AB, avseende marken inom hamnområdet, enligt dess 
lydelse i bilaga 7, Nyttjanderättsavtal, samt  
 
att uppdra till Stadsbyggnadsnämnden att utföra försäljning av mark 
enligt bilagd överenskommelse mellan Sundsvalls kommun och 
SCA. 
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Ärendet 
Ärendet avser ett fastställande av tidigare fattat beslut av 
kommunfullmäktige.  
 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Mats Hellhoffs (SD) 
protokollsanteckning får lämnas. 
 

Deltagande i beslut 
Joachim Jonsson (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Ronja Strid (KD) meddelar att de avstår från att delta i beslutet. 
 

Protokollsanteckning 
Mats Hellhoff (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Vid ärendets handläggning 2020-05-25 yrkade Sverigedemokraterna 
på återremiss. Vi anser idag inte att återremiss är realistiskt och 
anser dessutom att logistikparken bör färdigställas enligt plan. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll - 2022-02-28 § 36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00252-1 
• Bilaga 1 - Protokoll beslut fullmäktige den 25 maj 2020, § 103 
• Bilaga 2 - Tjänsteskrivelse slutligt investeringsbeslut Sundsvalls 

Logistikpark AB, KS-2020-00474-2 
• Bilaga 3 - Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand i mål nr 

2360-20, meddelad den 14 februari 2022 
• Bilaga 4 - Ramavtal – Genomförande av Sundsvall Logistikpark, 

med tillhörande bilagor 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 12 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

• Bilaga 5 - Förslag på ny bolagsordning Sundsvalls Logistikpark 
AB 

• Bilaga 6 - Tilläggsavtal inkl bilagor och nytt aktieägaravtal 
• Bilaga 7 – Nyttjanderättsavtal 
 
_ _ _ _ 
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§ 25 Gymnasieskolan – utvärdering av 
nämndsberedning och översyn av den 
organisatoriska tillhörigheten 
(KS-2021-00928-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att barn- och utbildningsnämnden även fortsatt ska ha ansvaret för 
gymnasieskoleverksamheten i Sundsvalls kommun,  
 
att ge i uppdrag till individ- och arbetsmarknadsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden att utveckla den nämndgemensamma 
beredningen i enlighet med de remissvar nämnderna lämnat, samt  
 
att nämnderna årligen rapporterar till kommunstyrelsen hur 
samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
genomförs och vilka frågor beredningen arbetat med. 
 

Ärendet 
Ärendet är en uppföljning av frågor som rör gymnasieskolan från 
fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Vidare önskar hon få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Ina Lindström Skandevalls (L) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Ina Lindström Skandevall (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
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Från Liberalernas sida hade vi gärna sett en organisatorisk 
förändring av gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att få en 
ökad samverkan. Dock anser vi att det i dagsläget inte är rätt 
tidpunkt att göra en sådan förändring med tanke på det rådande 
ekonomiska läget och tidigare organisationsförändringar. Därför 
säger vi dagsläget ja till att ha kvar den befintliga organisationen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14 § 25 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2022-01-18 § 3 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00928-3 
• Utvärdering av IANs och BUNs gemensamma nämndberedning 

för gymnasieskolan 
• Remiss - Den organisatoriska placeringen av gymnasieskolan 
• Protokollsutdrag fullmäktigeberedningen 2021-12-10 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-10-27 § 228 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2021-10-07 
• Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-10-27 § 

169 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-10-18 

 
_ _ _ _ 
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§ 26 Avtal mellan Sundsvalls kommun och 
Studentkåren i Sundsvall 2022-2024 
(KS-2021-01148-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna det bilagda avtalet mellan Sundsvalls kommun och 
Studentkåren i Sundsvall för åren 2022-2024.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett avtal för åren 2022-2024 mellan Sundsvalls kommun 
och Studentkåren i Sundsvall.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14 § 27 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-01-25 §3 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-01148-2 
• Förnyat avtal Studentkåren och Sundsvalls Kommun  

 
_ _ _ _ 
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§ 27 Förvärv av fastigheten Vagnslasten 1 
(KS-2021-01141-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Vagnslasten 1 med förutsättningar i 
huvudsak enligt bifogat förslag till köpeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 
4 350 000 kronor för förvärv av fastigheten Vagnslasten 1 att 
finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt 
 
att övriga kostnader i samband med förvärvet, 1 122 500 kronor, får 
belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband 
med resultatöverföring 2023. 
 

Ärendet 
Ärendet avser förvärv av fastigheten Vagnslasten 1 i Gärde, 
Sundsvall. 

Överläggning 
Sanna Jonsson (C) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar hon få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Ronja Strid (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Mats Hellhoff (SD) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 
dels kommunstyrelsens förslag och dels Sanna Jonssons (C) 
avslagsyrkande. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Sanna Jonssons (C) och Ronja 
Strids (KD) protokollsanteckningar får lämnas. 
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Reservation 
Sanna Jonsson (C), Anna Edin (C), Jonas Borg (C), Hans Forsberg 
(C), Magnus Persson (C), Kjell Bergkvist (C) och Anita Forslin (C) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Sanna Jonsson (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
Centerpartiet yrkar avslag med hänvisning till tidigare 
ställningstagande i kommunfullmäktige 2021-06-28. 
 
Ronja Strid (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Kristdemokraterna yrkade i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-06-28 på återremiss av ärendet gällande 
framtida användning av det område i Gärde som används för 
bostäder. Detta på grund av att det saknades ett underlag där 
kommunen tagit ställning till vad det framtida användningsområdet 
ska vara och en analys för det vägvalet. I ÖP2021 pekas nu detta 
område ut som mark för utveckling av verksamheter och därmed 
behöver fastigheterna på sikt avvecklas. Även om vi fortsatt önskar 
en bättre ekonomisk analys för detta ställningstagande så väljer vi 
idag att godkänna förslaget till beslut då nuvarande fastighetsägare 
har fattat sina beslut utifrån det av fullmäktige fattade beslutet 
gällande förvärv av fastigheter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14 § 29 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse KS-2021-01141-2 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-12-15 § 214 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
• Köpeavtal Vagnslasten 1 
• Värdeutlåtande Vagnslasten 1 

 
_ _ _ _ 
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§ 28 Förvärv av fastigheten Vagnshjulet 1 
(KS-2021-01142-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Vagnshjulet 1 med förutsättningar i 
huvudsak enligt bifogat förslag till köpeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 
2 400 000 kronor för förvärv av fastigheten Vagnslasten 1att 
finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt 
 
att övriga kostnader i samband med förvärvet, 635 000 kronor, får 
belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband 
med resultatöverföring 2023. 
 

Ärendet 
Ärendet avser förvärv av fastigheten Vagnshjulet 1 i Gärde, 
Sundsvall. 

Överläggning 
Sanna Jonsson (C) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar hon få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Ronja Strid (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Bodil Hansson (S) och Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 
dels kommunstyrelsens förslag och dels Sanna Jonssons (C) 
avslagsyrkande. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Sanna Jonssons (C) och Ronja 
Strids (KD) protokollsanteckningar får lämnas. 
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Reservation 
Sanna Jonsson (C), Anna Edin (C), Jonas Borg (C), Hans Forsberg 
(C), Magnus Persson (C), Kjell Bergkvist (C) och Anita Forslin (C) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Sanna Jonsson (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
Centerpartiet yrkar avslag med hänvisning till tidigare 
ställningstagande i kommunfullmäktige 2021-06-28. 
 
Ronja Strid (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Kristdemokraterna yrkade i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-06-28 på återremiss av ärendet gällande 
framtida användning av det område i Gärde som används för 
bostäder. Detta på grund av att det saknades ett underlag där 
kommunen tagit ställning till vad det framtida användningsområdet 
ska vara och en analys för det vägvalet. I ÖP2021 pekas nu detta 
område ut som mark för utveckling av verksamheter och därmed 
behöver fastigheterna på sikt avvecklas. Även om vi fortsatt önskar 
en bättre ekonomisk analys för detta ställningstagande så väljer vi 
idag att godkänna förslaget till beslut då nuvarande fastighetsägare 
har fattat sina beslut utifrån det av fullmäktige fattade beslutet 
gällande förvärv av fastigheter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14 § 30 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-01142-2  
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-12-15 §216 
• Bilaga Förvärv av fastigheten Vagnshjulet 1 
• Köpeavtal Vagnshjulet 1 
• Värdeutlåtande Vagnshjulet 1 

 
_ _ _ _ 
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§ 29 Ordförandeförslag - Åtgärder för att minska 
sociala skillnader och minskad klimatpåverkan 
(KS-2022-00149) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott att 
fördela resurser och uppdrag för att utjämna sociala skillnader och 
genomföra insatser som syftar till att stärka kontakten mellan skola, 
föräldrar och elever, 
 
att uppdra till individ- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra 
uppdraget förstärkt arbetslinje, 
 
att individ- och arbetsmarknadsnämnden på kommunstyrelsens 
sammanträde den 220314 redovisar uppdragets upplägg, 
 
att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan 
för att öka elevernas måluppfyllelse, 
 
att barn- och utbildningsnämnden på kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-03-14 redovisar uppdragets upplägg, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra uppdraget minskad 
klimatpåverkan, 
 
att kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget justerar mål och 
resursplan 2022 med plan för 2023-2024 (KS-2021-00419) gällande 
borttagna sparkrav för kollektivtrafik, samt 
 
att kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget klargör behov av 
samordning och ansvar inom kommunkoncernen vad gäller 
utbyggnad av laddinfrastruktur. 
 

Ärendet 
Ordförande Bodil Hansson (S) har genom ett ordförandeförslag 
föreslagit en utökning av åtgärder för arbetet med att minska sociala 
skillnader och klimatpåverkan. 
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Överläggning 
Bodil Hansson (S), Hans Forsberg (C), Niklas Säwén (S) och Niklas 
Evaldsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare 
önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Eva-Lotta Söderström 
(-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt instämmer i Alicja 
Kapicas (M) protokollsanteckning. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till attsatserna 1, 4, 5 och 7 och 
avslag på attsatserna 2, 3, 6 och 8 i kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 
dels kommunstyrelsens förslag och dels Mats Hellhoffs 
(SD) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapica (M) med fleras, 
samt Mats Hellhoffs (SD) protokollsanteckningar får lämnas. 

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

Protokollsanteckningar 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) samt 
Eva-Lotta Söderström (-) lämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är i grunden 
positiva till förslag som rör en stärkt arbetslinje, förslag som avser 
att stärka kunskapsnivåerna i skolan och minskade lokala utsläpp. En 
starkare arbetslinje hade kunnat införas dels för att bättra den 
ekonomiska situationen, men framför allt för att stärka 
förutsättningarna för den enskilde. Vi noterar att majoriteten öppnar 
för en starkare arbetslinje, men tar inte arbetslinjen till Sundsvall 
fullt ut, som vi inom oppositionen länge talat för. Man hade 
exempelvis kunnat inkludera det privata näringslivet, som redan står 
för en stor del av intäkterna till välfärden, i detta förslag. Skolan i 
Sundsvall står inför stora ekonomiska utmaningar och behov av 
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förbättrad kvalitet. Vi är även skeptiska till hårdare krav på 
upphandlingar och vi har även under denna mandatperiod sett beslut 
som signalerat försämringar till kollektivtrafiksresenärer, som 
exempelvis borttagandet av 100-lappen som infördes av den politiska 
koalitionen vi företrädde mellan 2010-2014. Vi är dock självklart 
positiva till en utökad laddinfrastruktur. Slutligen, finansieringen av 
detta ordförandeförslag härstammar från tillfälliga utdelningar och 
ökade skatteintäkter. Förslaget tydliggör vikten av en god ekonomisk 
hushållning framgent och vilken roll den spelar för Sundsvalls 
utveckling. Vi tycker också att det är beklagligt att den sittande 
majoriteten, som av en slump detta valår, beslutat sig för att förbigå 
det normala arbetet med att hantera budget och mål- och 
resursplanearbete. Vi förbehåller oss rätten att omdefiniera de 
uppdrag och den resursfördelning som beslutet idag i ärendet 
resulterar i. Detta är något vi avser att återkomma i när vi 
presenterar vårt förslag till MRP. 
 
Mats Hellhoff (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Sverigedemokraterna har istället för att ta förslaget i sin helhet, valt 
att dela upp att-satserna i syfte av att låta dem stå på egna ben och 
tagit ställning till dem individuellt. Vi delger våra tankar kring 
attsatserna var för sig. Vi ser väldigt positivt på första att-satsen. Att 
prioritera insatser för stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst 
och polisen som brödtexten beskriver, är något som 
Sverigedemokraterna som parti har bedrivit och lagt fokus på under 
en längre tid. Andra att-satsen om en förstärkt arbetslinje är vi 
däremot negativa till. I första hand var formuleringen väldigt 
abstrakt och vad de facto innebörden av vad denna kom-i-jobb 
modell skulle egentligen betyda. Motivationsträningar och praktik 
såsom städning kan ge viss utdelning, vi menar att dessa resurser 
hade spenderats bättre på yrkesutbildningar inom bristyrken samt 
lärlingsutbildningar inom bristyrken då de empiriskt leder till jobb 
och gör individen mer attraktiv på  arbetsmarknaden över lång sikt. 
Fjärde att-satsen är vi positiva till, det  är h hög tid att man 
tillsätter en handlingsplan för bättre måluppfyllelse i skolan, det 
enda man kan anmärka på är varför det inte har skett tidigare med 
tanke på de låga skolresultaten. Sjätte att-satsen motsätter vi oss 
starkt, vi ser inte att det är rimligt att ha som huvudmål att vara 
klimatneutrala till och med 2030, i synnerhet med tanke på 
kommunens ekonomiska ställning. Sundsvalls kommun bör istället 
beakta de aktörer och värna om den lokala ekonomin när det 
kommer till exempelvis upphandlingar. Att införa hårdare krav skulle 
kunna innebära att man kan tappa vissa lokala företagare samt 
andra näringsidkare från att kunna delta med hänvisning till de 
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potentiellt alltför hårda klimatkraven. Vi anser att man istället bör se 
på varje upphandling individuellt, vart man beaktar bland annat pris 
och miljö  som vägledande och försöker behålla sina valmöjligheter 
till politikerna för beslut. Att man innan en förhandling redan 
stänger dörrar försvårar endast kommunens sits, och kan i sin tur 
leda till att kommunens företagsvänlighet raseras ytterligare. Det är 
inte ändamålsenligt att kommunen ska i större utsträckning än de på 
kommunal verksamhetsmark bedriva elladdningsinfrastrukturprojekt, 
dessutom vi ser inte förslaget som tillräckligt genomtänkt för att 
kunna bifalla i dagsläget. Kommunen ska givetvis vara 
serviceinriktad och behjälplig gentemot privata aktörer som vill 
anordna laddningspunkter till fordon, men då vi omöjligt kan förutse 
vilka ekonomiska konsekvenser detta förslag skulle innebära 
framgent blir det avslag som gäller. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14 § 31 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2022-01-25 § 4 
• Ordförandeförslag - Åtgärder för att minska sociala skillnader 

och minskad klimatpåverkan 
 
_ _ _ _ 
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§ 30 Näringslivsåtgärder 2022 kopplade till 
Coronapandemin 
(KS-2022-00116-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att på kortast möjliga tid från det att fakturan inkommit, betala 
leverantörsfakturor till företag inom restaurang- och besöksnäringen, 
 
att kundfakturor till företag inom restaurang- och besöksnäringen ska 
ha en förfallodag som ligger 150 dagar framåt, 
 
att Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark 
avseende uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och 
torghandelsplatser (tillstånd krävs som vanligt) under perioden 1 
mars – 31oktober 2022, enligt taxa inom stadsbyggnadsnämndens 
och lantmäterinämndens område, 
 
att stadsbyggnadsnämndens underskott till följd av slopade avgifter 
för upplåtelse av mark, ska regleras i samband med resultatöverföring 
2023, 
 
att debitering av årliga kontrollavgifter till företag och ideella 
organisationer, enligt livsmedelslagen, flyttas fram så att 
förfallodagen blir den 30 september 2022, 
 
att debitering av årliga tillsynsavgifter för serveringstillstånd och för 
tobaksförsäljning, flyttas fram så att förfallodagen blir 30 september 
2022, samt 
 
att åtgärderna som medförförändrade förfallodagar för leverantörs 
och kundfakturor ska gälla fram till 30 september 2022. 
 

Ärendet 
Ärendet avser förslag till åtgärder under 2022, riktade till näringslivet 
och kopplade till coronapandemin. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-02-28 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14 § 32 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00116-1  

 
_ _ _ _ 
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§ 31 Förlikningsavtal gällande 
pensionskompensation 
(KS-2022-00128-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till förlikningsavtal med Region Västernorrland 
angående pensionskompensation i samband med 
verksamhetsövergångar, där Sundsvalls kommun erhåller 20 616 680 
kronor, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Kommunförbundet Västernorrland har samordnat arbetet med att ta 
fram ett förlikningsavtal mellan Region Västernorrland och berörda 
kommuner i länet. Avtalet handlar om kompensation för 
pensionskostnader som kommunen har fått i samband med 
verksamhetsövergångar från regionen till kommunerna. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14 § 33 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00128-2 
• Protokollsutdrag kommunförbundets styrelse 2021-12-10 §50 
• Förlikningsavtal pensionsskuld - uppdaterat 2021-12-28 
• Rapport - beräkning av pensionskompensation inkl bilaga 2021-

11-19 
 

_ _ _ _ 
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§ 32 Korta frågor - korta svar 
(KS-2022-00007) 
 
 

• Ronja Strid (KD) ställer en fråga om statsbidrag till 
föräldrastödsprogram. 
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Jonas Väst (S). 
 

• Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om köks- och 
måltidsverksamhetens överflytt från barn och utbildning till 
Servicecenter Mat och måltider. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 
 

• Per-Magnus Forsberg (M) ställer en fråga om avtal och 
inköpsrutiner, inventeringar av affärsrelationer kopplade till 
Ryssland. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 
 

• Patrik Gustafsson (M) ställer en fråga om snabbmatskedjorna 
i Sundsvall följer reglementet för källsortering av 
avfallsprodukter.  
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell 
Bergqvist (C). 
 

_ _ _ _ 
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§ 33 För kännedom 
(KS-2022-00008) 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
• Valärenden - vakanta uppdrag per 2022-02-17 

 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 
februari, daterad 2022-02-16 (KS-2022-00021-2) 
 

• Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-01-31: 

o Motion (M) om utvärdering av servicecenter 
o Motion (M) om strategisk handlingsplan mot 

organiserad brottslighet 
 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv 
paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Frida Burman (S) X    
Stefan Eriksson (S) X   §§ 30-33  Johan Nikula  §§ 18-29 
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
Leif Wiklund (S) -  Hans Backlund §§ 18-33 
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    
Karolina Sundberg (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X    
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X    
Roger Johansson (S) -  Alaa Ourabi Alkhn §§ 18-33 
Malin Larsson (S) -  Michael Sjödin §§ 18-33 
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Kent Larsson (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Ludvig Lind (S) X    
Niclas Burvall (S) X    
Fredrik Thunström (S) X    
Priscilda Helenius (S) X    
Jörgen Berglund (M) -  Thomas Burman §§ 18-33 
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Åsa Melander (M) 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    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Cecilia Backlund (M) X    
Jan-Erik Iversen (M) X    
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) -  Arne Engholm §§ 18-33 
Stefan Falk (L) X    
Ina Lindström Skandevall (L) X    
Martin Liljeros (L) X    
Annelie Luthman (L) X    
Sanna Jonsson (C) X    
Anna Edin (C) X    
Jonas Borg (C) X    
Hans Forsberg (C) X    
Magnus Persson (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Karin Gustafsson (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X    
Hicham Elkahtib (V) X    
Kim G Ottosson (V) X    
Martin Jägesten (V) X    
Åke Johansson (V) X    
Miriam Monsell (KD) -  Joachim Jonsson §§ 18-33 
Stefan Hill (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) -  Björn Andersson §§ 18-33 
Jonas Lingdén (SD) X    
Annelie Henriksson (SD) X    
Gunnar Jönsson (-) -  Cristian Haglund §§ 18-33 
Ove Skalin (SD) -  Sven Dahl §§ 18-33 
Tomasz Baron (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
Eva-Lotta Söderström (-) X    
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Johan Nikula (S) X  §§ 18-29 
Hans Backlund (S) X  §§ 18-33 
Johan Hörting (S) X   
Aagoth Lögdahl (S) X   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson 

(S) -   

Ann-Christine Meiding (S) X   
Rolf Nordin (S) X   
Pernilla Holgert (S) X   
Carina Staf (S) -   
Alaa Ourabi Alkhn (S) X  §§ 18-33 
Annika Söderberg (S) -   
Michael Sjödin (S) X  §§ 18-33 
Adele Flodin (S) X   
Magnus Svensson (S) X   
Lena Holmberg Eriksson (S) -   
Helena Gudasic (S) X   
Karaman Chalak (S) X   
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) X  §§ 18-33 
Per Lindstrand (M) X   
Signe Weiss (M) X   
Peter Sjöbom (M) X   
Per Wahlberg (M) X   
Bo-Göran Strandfjäll (M) -   
Leif Hemmingsson (M) X   
Arne Engholm (L) X  §§ 18-33 
Jeanette Lozanovski (L) -   
Mistiresilassie Tewolde (L) -   
Anneli Rehnfors (C) X   
Erik Thunström (C) X   
Maria Åström (C) -   
Helge Sjödin (C) X   
Isabell Mixter (V) X   
Olle Granath (V) -   
Ulrika Sedlund (V) -   
Joachim Jonsson (KD) X  §§ 18-33 
Emelie Granemar (KD) X   
Björn Andersson (SD) X  §§ 18-33 
Cristian Haglund (SD) X  §§ 18-33 
Sven Dahl (SD) X  §§ 18-33 
Tobias Bringstål (SD) -   
Ulf Sawert (-) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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