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§ 2 Val av ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 
(KS-2022-00082) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott för återstående delen av 
mandatperioden; 
 
Ledamöter 
Bodil Hansson (S) 
Jonas Väst (S) 
Niklas Evaldsson (V) 
Sanna Jonsson (C) 
Kevin Sahlin (SD) 
Alicja Kapica (M) 
Ronja Strid (KD) 
 
Ersättare 
Mikael Westin (S) 
Åsa Ulander (S) 
Klara Hedin (V) 
Hans Forsberg (C) 
Emir Özcelik (SD) 
Viktoria Jansson (M) 
Ina Lindström Skandevall (L) 
 
att utse Bodil Hansson (S) till ordförande i kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott för återstående delen av 
mandatperioden, samt 
 
att utse Jonas Väst (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens 
finans- och näringslivsutskott för återstående delen av 
mandatperioden. 
 

Ärende 
Kommunstyrelsen har att utse sju ledamöter och sju ersättare till 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott för perioden från 
och med detta sammanträde, den 14 november 2022, för återstående 
delen av mandatperioden. 
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Överläggning 
Ordföranden anger följande beslutsordning: Först ska 
kommunstyrelsen besluta om val av ledamöter och därefter besluta 
om val av ersättare till finans- och näringslivsutskottet. 
 
Lisa Tynnemark (S) nominerar följande personer till ledamöter i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott: 
 

Bodil Hansson (S), ordförande 
Jonas Väst (S), vice ordförande 

 
Klara Hedin (V) nominerar följande person till ledamot i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott: 
 

Niklas Evaldsson (V) 
 
Hans Forsberg (C) nominerar följande person till ledamot i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott: 
 

Sanna Jonsson (C) 
 
Kevin Sahlin (SD) nominerar följande person till ledamot i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott: 
 

Kevin Sahlin (SD) 
 
Viktoria Jansson (M) nominerar följande personer till ledamöter i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:  
 

Alicja Kapica (M) 
Ronja Strid (KD) 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Bodil Hansson (S), Jonas Väst (S), Niklas Evaldsson (V), 
Sanna Jonsson (C), Alicja Kapica (M), Kevin Sahlin (SD) och Ronja 
Strid (KD) till ledamöter i finans- och näringslivsutskottet. Detta blir 
också kommunstyrelsens beslut. 
 
Lisa Tynnemark (S) nominerar följande personer till ersättare i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott: 
 

Mikael Westin (S) 
Åsa Ulander (S) 
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Klara Hedin (V) nominerar följande person till ersättare i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott: 
 

Klara Hedin (V) 
 
Hans Forsberg (C) nominerar följande person till ersättare i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott: 
 

Hans Forsberg (C) 
 
Kevin Sahlin (SD) nominerar följande person till ersättare i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:  
 

Emir Özcelik (SD) 
 
Viktoria Jansson (M) nominerar följande personer till ersättare i 
kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott:  
 

Viktoria Jansson (M) 
Ina Lindström Skandevall (L) 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Mikael Westin (S), Åsa Ulander (S), Klara Hedin (V), Hans 
Forsberg (C), Viktoria Jansson (M), Ina Lindström Skandevall (L) 
och Emir Özcelik (SD) till ersättare i finans- och näringslivsutskottet. 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut gällande val 
av ordförande och vice ordförande i finans- och näringslivsutskottet 
och det är att utse Bodil Hansson (S) till ordförande och Jonas Väst 
(S) till vice ordförande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-14 9 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 3 Val av ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens service- och 
förvaltningsutskott 
(KS-2022-00082) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens 
service- och förvaltningsutskott för återstående delen av 
mandatperioden; 
 
Ledamöter 
Åsa Ulander (S) 
Lisa Tynnemark (S) 
Hans Forsberg (C) 
Dan Rasmusson (SD) 
Signe Weiss (M) 
 
Ersättare 
Olle Åkerlund (S) 
Frida Burman (S) 
Niklas Evaldsson (V) 
Christer Sjödin (SD) 
Viktoria Jansson (M) 
 
att utse Hans Forsberg (C) till ordförande i kommunstyrelsens 
service- och förvaltningsutskott för återstående delen av 
mandatperioden, samt 
 
att utse Åsa Ulander (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens 
service- och förvaltningsutskott för återstående delen av 
mandatperioden. 
 

Ärende 
Kommunstyrelsen har att utse fem ledamöter och fem ersättare till 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott för perioden från 
och med detta sammanträde, den 14 november 2022, för återstående 
delen av mandatperioden. 
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Överläggning 
Ordföranden anger följande beslutsordning: Först ska 
kommunstyrelsen besluta om val av ledamöter och därefter besluta 
om val av ersättare till service- och förvaltningsutskottet. 
 
Lisa Tynnemark (S) nominerar följande personer till ledamöter i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott: 
 

Åsa Ulander (S), vice ordförande 
Lisa Tynnemark (S) 

 
Hans Forsberg, (C) nominerar följande person till ledamot i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott: 
 

Hans Forsberg (C), ordförande 
 
Kevin Sahlin (SD) nominerar följande person till ledamot i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott: 
 

Dan Rasmusson (SD) 
 
Viktoria Jansson (M) nominerar följande person till ledamot i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott: 
 

Signe Weiss (M) 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Åsa Ulander (S), Lisa Tynnemark (S), Hans Forsberg (C), 
Signe Weiss (M) och Dan Rasmusson (SD) till ledamöter i service- 
och förvaltningsutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
Lisa Tynnemark (S) nominerar följande personer till ersättare i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott: 
 

Olle Åkerlund (S) 
Frida Burman (S) 

 
Klara Hedin (V) nominerar följande person till ersättare i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott: 
 

Niklas Evaldsson (V) 
 
Kevin Sahlin (SD) nominerar följande person till ersättare i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott:  
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Christer Sjödin (SD) 

 
Viktoria Jansson (M) nominerar följande person till ersättare i 
kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott:  
 

Viktoria Jansson (M) 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Olle Åkerlund (S), Frida Burman (S), Niklas Evaldsson (V), 
Christer Sjödin (SD) och Viktoria Jansson (M) till ersättare i service- 
och förvaltningsutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut gällande val 
av ordförande och vice ordförande i service- och 
förvaltningsutskottet och det är att utse Hans Forsberg (C) till 
ordförande och Åsa Ulander (S) till vice ordförande. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 4 Val av ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
(KS-2022-00082) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens plan- 
och utvecklingsutskott för återstående delen av mandatperioden; 
 
Ledamöter 
Niklas Säwén (S) 
Jeanette Hedlund (S) 
Klara Hedin (V) 
Viktoria Jansson (M) 
Ina Lindström Skandevall (L) 
 
Ersättare 
Frida Burman (S) 
Ulf Bylund (S) 
Sanna Jonsson (C) 
Signe Weiss (M) 
Ronja Strid (KD) 
 
att utse Niklas Säwén (S) till ordförande i kommunstyrelsens plan- 
och utvecklingsutskott för återstående delen av mandatperioden, samt 
 
att utse Jeanette Hedlund (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens 
plan- och utvecklingsutskott för återstående delen av 
mandatperioden. 
 

Ärende 
Kommunstyrelsen har att utse fem ledamöter och fem ersättare till 
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott för perioden från 
och med detta sammanträde, den 14 november 2022, för återstående 
delen av mandatperioden. 

Överläggning 
Ordföranden anger följande beslutsordning: Först ska 
kommunstyrelsen besluta om val av ledamöter och därefter besluta 
om val av ersättare till plan- och utvecklingsutskottet. 
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Lisa Tynnemark (S) nominerar följande personer till ledamöter i 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott: 
 

Niklas Säwén (S), ordförande 
Jeanette Hedlund (S), vice ordförande 

 
Klara Hedin (V) nominerar följande person till ledamot i 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott: 
 

Klara Hedin (V)) 
 
Viktoria Jansson (M) nominerar följande person till ledamot i 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott: 
 

Viktoria Jansson (M) 
Ina Lindström Skandevall (L) 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Niklas Säwén (S), Jeanette Hedlund (S), Klara Hedin (V), 
Viktoria Jansson (M) och Ina Lindström Skandevall (L) till 
ledamöter i plan- och utvecklingsutskottet. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Lisa Tynnemark (S) nominerar följande personer till ersättare i 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott: 
 

Frida Burman (S) 
Ulf Bylund (S) 

 
Hans Forsberg (C) nominerar följande person till ersättare i 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott: 
 

Sanna Jonsson (C) 
 
Viktoria Jansson (M) nominerar följande personer till ersättare i 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott: 
 

Signe Weiss (M) 
Ronja Strid (KD) 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Frida Burman (S), Ulf Bylund (S), Sanna Jonsson (C), Signe 
Weiss (M) och Ronja Strid (KD) till ersättare i plan- och 
utvecklingsutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
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Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut gällande val 
av ordförande och vice ordförande i plan- och utvecklingsutskottet 
och det är att utse Niklas Säwén (S) till ordförande och Jeanette 
Hedlund (S) till vice ordförande. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 5 Val av ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens personalutskott 
(KS-2022-00082) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens 
personalutskott för återstående delen av mandatperioden; 
 
Ledamöter 
Niklas Säwén (S) 
Mikael Westin (S) 
Klara Hedin (V) 
Bertil Kjellberg (M) 
Polina J Larsson (KD) 
 
Ersättare 
Lisa Tynnemark (S) 
Jonas Väst (S) 
Sanna Jonsson (C) 
Alicja Kapica (M) 
Ina Lindström Skandevall (L) 
 
att utse Niklas Säwén (S) till ordförande i kommunstyrelsens 
personalutskott för återstående delen av mandatperioden, samt 
 
att utse Klara Hedin (V) till vice ordförande i kommunstyrelsens 
personalutskott för återstående delen av mandatperioden. 
 

Ärende 
Kommunstyrelsen har att utse fem ledamöter och fem ersättare till 
Kommunstyrelsens personalutskott för perioden från och med detta 
sammanträde, den 14 november 2022, för återstående delen av 
mandatperioden. 

Överläggning 
Ordföranden anger följande beslutsordning: Först ska 
kommunstyrelsen besluta om val av ledamöter och därefter besluta 
om val av ersättare till personalutskottet. 
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Lisa Tynnemark (S) nominerar följande personer till ledamöter i 
kommunstyrelsens personalutskott: 

 
Niklas Säwén (S) ordförande 
Mikael Westin (S) 

 
Klara Hedin (V) nominerar följande person till ledamot i 
kommunstyrelsens personalutskott: 
 

Klara Hedin (V) vice ordförande 
 
Viktoria Jansson (M) nominerar följande personer till ledamöter i 
kommunstyrelsens personalutskott: 
 

Bertil Kjellberg (M) 
Polina J Larsson (L) 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Niklas Säwén (S), Mikael Westin (S), Klara Hedin (V), Bertil 
Kjellberg (M) och Polina J Larsson (KD) till ledamöter i 
personalutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
Lisa Tynnemark (S) nominerar följande personer till ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott: 
 

Lisa Tynnemark (S) 
Jonas Väst (S) 

 
Hans Forsberg (C) nominerar följande person till ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott: 
 

Sanna Jonsson (C) 
 
Viktoria Jansson (M) nominerar följande personer till ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott: 
 

Alicja Kapica (M) 
Ina Lindström Skandevall (L) 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Lisa Tynnemark (S), Jonas Väst (S), Sanna Jonsson (C), 
Alicja Kapica (M) och Ina Lindström Skandevall (L) till ersättare i 
personalutskottet. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
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Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut gällande val 
av ordförande och vice ordförande i personalutskottet och det är att 
utse Niklas Säwén (S) till ordförande och Klara Hedin (V) till vice 
ordförande. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 9 Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Västernorrlands län 
(KS-2022-00684-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag på remissyttrande 
enligt bilaga och anta det som sitt eget, samt 
 
att överlämna remissyttrandet till Kommunalförbundet Kollektiv-
trafikmyndigheten i Västernorrlands län som svar från Sundsvalls 
kommun. 

Ärendet 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län har bjudit in Sundsvalls kommun att inkomma med synpunkter på 
remiss-versionen av nytt trafikförsörjningsprogram för 
Västernorrlands län 2023–2030. Föreliggande ärende utgörs av 
ställningstagande kring kommunstyrelsekontorets förslag på 
remissvar från Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) önskar få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
service- och förvaltningsutskottets förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Kevin Sahlins (S) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckningen 
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Sverigedemokraterna anser att det är bra att förvaltningen påpekar 
avsaknaden av plan i deras remissvar. Vi ser oroande med 
hänvisning till tidigare ärenden från kollektivtrafikmyndigheten att 
avsaknandet av planer och strategier kritiska till verksamheten inte 
återfinns. Här är det viktigt att Sundsvalls kommun påpekar dessa 
uppenbara brister för att samarbetet inte ska äventyras ifall av 
tolkningskonflikt. 
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Beslutsunderlag 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2022-10-25 § 51 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse KS-2022-00684-3 
• Remissyttrande avseende Regionalt trafikförsörjningsprogram 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2022-09-21 § 146 
• Yttrande på hållplatshandbok 
• 220815 missiv remiss TRFP 
• 220815 remiss TRFP programdokument 
• 220815 remiss TRFP bilagor 
 
_ _ _ _ 
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