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Justering
Till justerare väljs Mathias Hansson och Emil Esping med Åsa
Ulander och Alicja Kapica som ersättare.
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§ 181 Beslut om möjlighet för ledamöter i
kommunfullmäktige att delta i sammanträdet på
distans
(KS-2020-01178-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en 42 § med
följande lydelse:
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Deltagande på distans får endast
tillåtas om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och deltaga på lika
villkor.
Om en distansdeltagande ledamot förlorar internetuppkopplingen
eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att
deltaga i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska
inträda.
Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att
avgöra när en närvarojustering är lämplig.
De ledamöter som deltar i sammanträdet på distans ska ha
möjligheter att ta del av handlingar, som eventuellt delas ut vid
sammanträdet.
De ledamöter som deltar i sammanträdet på distans ska kunna delta i
besluten, även när ärendena avgörs genom omröstning.
I de fall då besluten fattas genom sluten omröstning, t.ex. i ärenden
avseende val, måste garantier finnas för att valhemligheten bevaras,
att alla de beslutandes röster beaktas vid rösträkningen och att
denna inte kan manipuleras.
Ledamot som avser att deltaga på distans ska anmäla detta till
kommunstyrelsekontoret senast kl. 12.00 två arbetsdagar före det
sammanträde innan sammanträdet.
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Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Ärendet
Ärendet avser möjligheten för ledamot att delta i fullmäktiges
sammanträden på distans.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 246
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01178-1
• Förslag Arbetsordning för kommunfullmäktige (ny 42 §)
____
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§ 182 Allmänhetens frågestund
(KS-2020-00004)

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
•

Bernt Norell ställer en fråga om hamnläggningen i Lörudden.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).
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§ 183 Frågor enligt kommunallagen
(KS-2020-00011)

Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens
sammanträde.
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§ 184 Inkomna motioner
(KS-2020-01111)

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

Motion (L) Speakers Corner på Stora torget

Ärendet
En motion har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (L) Speakers Corner på Stora torget, inkommen 202011-10
____
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§ 185 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.
____
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§ 186 Valärenden
(KS-2020-00010)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Eva-Lotta
Söderström (SD) som ledamot i kommunfullmäktige efter Anneli
Lindholm (SD), för återstående delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens val av Björn Andersson (SD) som ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Eva-Lotta Söderström (SD), för
återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Peder Björks (S) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige,
att bevilja Mikael Sundqvists (S) avsägelse som ersättare i vårdoch omsorgsnämnden,
att utse Håkan Sjödin (S) till ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden efter Mikael Sundqvist (S), för återstående delen
av mandatperioden,
att bevilja Åsa Ulanders (S) avsägelse som ordförande i
Stadsbacken AB,
att utse Niklas Säwén (S) till nytt ägarombud i Scenkonst
Västernorrland AB efter Peder Björk (S), fram till ordinarie stämma
2023,
att utse Niklas Säwén (S) till ägarombud i Stadsbacken AB efter
Peder Björk (S), fram till ordinarie stämma 2023,
att utse Niklas Säwén (S) till ny ledamot i ägarråd för Medelpads
räddningstjänstförbund efter Peder Björk (S), för återstående delen
av mandatperioden,
att bevilja João Pinheiros (S) avsägelse som ersättare i
krisledningsnämnden,
att bevilja Ingemar Nilssons (S) avsägelse som vice ordförande i
Stadsbacken AB,
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att bevilja Sirwan Mansouris (V) avsägelse som ersättare i vårdoch omsorgsnämnden,
att utse Lena Svedin (V) till ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden efter Sirwan Mansouri (V), för återstående delen
av mandatperioden,
att bevilja Johnny Skalins (SD) avsägelse som ledamot i
kommunstyrelsen och i kommunfullmäktiges presidiekonferens,
att notera att Kevin Sahlin (SD) är ny politisk sekreterare för
Sverigedemokraterna med 50 % tjänstgöringsgrad efter Ekaterina
Skalin (SD), från och med 2020-12-01,
att bevilja Mikael Westins (S) avsägelse som ordförande i
arvodeskommittén från och med 2021-01-01,
att bevilja Niklas Säwéns (S) avsägelse som ordförande i vård- och
omsorgsnämnden från och med 2021-01-01,
att utse Mikael Westin (S) till ordförande i vård- och
omsorgsnämnden efter Niklas Säwén (S), från och med 2021-01-01,
för återstående delen av mandatperioden,
att utse Mikael Westin (S) till ersättare i kommunstyrelsen på plats
1 i valsedelsgrupp ”Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Vänsterpartiet” efter Erfan Kakahani (V), för återstående delen av
mandatperioden,
att utse Jan Lahti (S) till ersättare i kommunstyrelsen på plats 5 i
valsedelsgrupp ”Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Vänsterpartiet” efter João Pinheiro (S), för återstående delen av
mandatperioden,
att utse Mikael Westin (S) till ersättare i krisledningsnämnden efter
João Pinheiro (S), för återstående delen av mandatperioden,
att utse Mats Hellhoff (SD) till ledamot i kommunfullmäktiges
presidiekonferens efter Johnny Skalin (SD), för återstående delen av
mandatperioden,
att notera att Mats Hellhoff (SD) är ny gruppledare för
Sverigedemokraterna från och med 2020-12-01,
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att utse Petter Stenberg (S) till ordförande i Stadsbacken AB efter
Åsa Ulander (S), fram till ordinarie bolagsstämma 2023,
att utse Sophia Rankila Beijer (S) till vice ordförande i Stadsbacken
AB efter Ingemar Nilsson (S), fram till ordinarie bolagsstämma
2023,
att utse Roger Johansson (S) till ordförande i arvodeskommittén
efter Mikael Westin (S), för återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Tomasz Barons (SD) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden,
att utse Cristian Haglund (SD) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Tomasz Baron (SD), för återstående delen
av mandatperioden,
att utse Åsa Selander till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden
efter Pernilla Holgert (S), för återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Sophia Rankila Beijers (S) avsägelse som vice
ordförande i Sundsvall Vatten AB och i REKO AB och som
ledamot i MittSverige Vatten & Avfall AB,
att utse Desislava Cvetkova (S) till vice ordförande i Sundsvall
Vatten AB efter Sophia Rankila Beijer (S), fram till ordinarie
bolagsstämma 2023,
att utse Desislava Cvetkova (S) till vice ordförande i REKO AB
efter Sophia Rankila Beijer (S), fram till ordinarie bolagsstämma
2023,
att utse Desislava Cvetkova (S) till ledamot i MittSverige Vatten &
Avfall AB efter Sophia Rankila Beijer (S), fram till ordinarie
bolagsstämma 2023,
att utse Kevin Sahlin (SD) till ledamot i vård- och omsorgsnämnden
efter Olga Nordlund (SD), för återstående delen av mandatperioden,
samt
att utse Oskar Brusell (M) till ledamot i individ- och
arbetsmarknadsnämnden, efter Lina Modén (M), för återstående
delen av mandatperioden.
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Beslutsunderlag
• Valärenden kommunfullmäktige 2020-12-10, reviderad 2020-1218, samt valärenden upplästa vid sammanträdet
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§ 187 Revidering av mål och resursplan 2021-2022
med plan för 2023 och 2024
(KS-2020-01179-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderad Mål och resursplan för 2021-2022 med plan
för 2023 och 2024 samt mål för god ekonomisk hushållning för
kommunen och kommunkoncernen enligt föreliggande förslag från
majoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet),
att den reviderade Mål och resursplan för 2021-2022 med plan för
2023 och 2024 ersätter den Mål och resursplan för 2021-2022 med
plan för 2023 och 2024 som fastställdes av kommunfullmäktige
2020-06-22 § 112,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda och genomföra
försäljning av förvaltningsfastigheter, som idag inte nyttjas.
Återrapportering utav detta ska ske till kommunstyrelsens serviceoch förvaltningsutskottet,
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan
2021 i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag, daterat 202012-10,
att notera samt uppmärksamma nämnderna på att lönekompensation
för 2020 års löner i ramarna år 2021 enbart omfattar avtalsområden
personalutskottet fattat beslut om,
att uppdra till nämnderna, individ- och arbetsmarknadsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen att utifrån
kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska
resurser samt sina respektive reglementen och ansvarsområden
revidera Verksamhetsplan – 1 år för 2021,
att fastställda Verksamhetsplaner - 1 år för 2021 för ovanstående
nämnder överlämnas till kommunstyrelsen senast 31 januari 2021.
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Ärendet
Ärendet gäller revidering av den Mål och resursplan som kommunfullmäktige fastställde 2020-06-22 mot bakgrund av att kommunen
kommer att erhålla betydligt mer statsbidrag under kommande år.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till majoritetens reviderade mål och
resursplan (MRP) och kommunstyrelsekontorets förslag.
Niklas Säwén (S), Niklas Evaldsson (V), Jonas Väst (S), Hans
Forsberg (C), Lisa Tynnemark (S) och Anders Hedenius (S)
instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets
förslag gällande att-satserna 3 och 5 samt avslag till övriga att-satser
med hänvisning till Kristdemokraternas mål och resursplan.
Stefan Falk (L) yrkar avslag till ärendet.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Alicja Kapica (M) önskar få lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Bodil
Hansson (S) med fleras förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag
och dels Stefan Falks (L) förslag att avslå ärendet. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Bodil Hansson (S) med fleras förslag.
Vidare godkänner hon att Alicja Kapicas (M) protokollsanteckning
och Stefan Falks (L) protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L), Emil Esping (KD)
och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Deltagande i beslut
Alicja Kapica (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i dagens
beslut med hänvisning till att den reviderade mål och resursplanen
(MRP) är baserad på majoritetens MRP, som tidigare är beslutad av
kommunfullmäktige.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning:
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Moderaterna avstår från att delta i beslutet om revidering av MRP
med hänvisning till att denna revidering avser den MRP som
fastställdes i kommunfullmäktige i juni i år. Vi hänvisar till vår egen
MRP som lämnades på juni sammanträde. Vi konstaterar att vårt
förslag skulle ha resulterat i en starkare kommunal ekonomi även
med hänsyn tagen till de faktorer som lett fram till dagens ärende.
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna yrkar avslag till revidering av MRP med hänvisning till
vårt förslag till MRP som fastställdes i kommunfullmäktige i juni i år.
Vi reserverade oss då emot beslutet med hänvisning till egna
yrkanden. Vi konstaterar att våra förslag skulle ha resulterat i en
starkare kommunal ekonomi även med hänsyn tagen till de faktorer
som lett fram till dagens ärende.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets förslag - KS-2020-01179-1
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 247
• Majoritetens förslag till reviderad MRP 2021-2022 med plan för
2023 och 2024
• Bilaga 1: MRP 2021-2024
• Bilaga 2: Driftramar MRP 2021-2024
____
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§ 188 Omdisponering av investeringsmedel i MRP
2021-2024
(KS-2020-00845-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera investeringsmedel i Mål- och resursplan 2021-2022
med plan för 2023-2024 i enlighet med kommunstyrelsekontorets
tjänsteskrivelse 2020-09-10.
Ärendet
Ärendet gäller omdisponering av investeringsmedel i Mål- och
resursplan (MRP) 2021-2022 med plan för 2023-2024.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till ärendet med hänvisning till
egen investeringsplan i Kristdemokraternas mål och resursplan.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag
att avslå ärendet. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Emil Esping (KD) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Deltagande i beslut
Alicja Kapica (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i dagens
beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 224
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-10-27 § 88
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00845-1
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Investeringar i MRP 2021-2024

____
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§ 189 Organisatorisk placering av tjänst med
uppdrag att arbeta narkotikaförebyggande
(KS-2020-00854-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att den organisatoriska placeringen av tjänsten som
narkotikaförebyggare ska vara vid individ- och
arbetsmarknadsnämnden,
att en miljon kronor flyttas, i enlighet med mål- och resursplan 20212022 (med plan för 2023-2024), från kommunstyrelsen till individoch arbetsmarknadsnämnden för inrättandet av denna tjänst från och
med 2022 och framåt, samt
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fram till
2022 tillsätta tjänsten som narkotikaförebyggare inom ram.
Ärendet
Ärendet handlar om att verkställa delar av kommunfullmäktigebeslut
KF 2020-06-23 §120, att fastställa organisatorisk placering av den
tjänst som ska arbeta samordnande med att förebygga narkotikabruk
skall placeras.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 227
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 43
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-09-30
____
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§ 190 Återföring av ej förbrukade
investeringsmedel
(KS-2020-01061-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå stadsbyggnadsnämndens begäran att tillskjuta 41 miljoner
kronor i investeringsmedel till nämndens budget 2021 som avser
”Broar, dammar och hamnar”,
att tillskjuta 18 miljoner kronor i investeringsmedel till
stadsbyggnadsnämndens budget 2021 till ”Kommundelslyftet”
avseende Njurunda stationsområde,
att tillskjuta 3,4 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämndens
investeringsbudget 2020 för maskiner, inventarier och utrustning
samt
att finansiera de ökade investeringsmedlen med upptagande av lån.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har i
samband med delårsrapporten för januari-augusti 2020 begärt extra
investeringsmedel.
Överläggning
Viktoria Jansson (M) önskar 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 Viktoria Janssons (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Viktoria Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna vill poängtera vikten i att nyttjat investeringsmedel
används i enlighet med ursprunglig kostnadskalkyl. Tidigare och
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-21

21

pågående projekt har överskridit budget. Fördyringar som uppgår
till en betydande andel av ursprungsinvesteringen medför inte bara
negativa konsekvenser för nuvarande projekt och budget, utan
riskerar även påverka framtida investeringar och
kommunkoncernens totala resultat negativt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 258
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-11-24 §104
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01061-1
____
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§ 191 Åtgärder för att underlätta för näringslivet
till följd av Corona-pandemin
(KS-2020-01171-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge Sundsvalls krögare möjlighet att komponera en jultallrik som
chefer har möjlighet att beställa till anställda i kommunen,
att göra en extra utbetalning av sponsringsbelopp till de elitklubbar
som det idag finns sponsringssamarbeten och avtal med,
att ett bidrag som motsvarar den årliga avgiften som betalats för
innevarande års livsmedelskontroll ska utbetalas till berörda
näringsidkare såsom restauranger, caféer, pizzerior, gatukök,
tillverkare samt dagligvaruhandeln på landsbygden enligt
kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse (KS-2020-01171),
att återbetala de avgifter för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt alkohollagen som fakturerats under 2020,
att återbetala de tillsynsavgifter som fakturerats under året, såväl
fasta avgifter som rörliga. Detta avser både permanenta och tillfälliga
tillstånd som prövats enligt alkohollagen under 2020,
att stadsbyggnadsnämnden tillsammans med Stadsutveckling i
Sundsvall AB tittar över möjligheten att underlätta för en
coronasäkrare julhandel i Stenstan, med till exempel ”Click and pick
up”, vilket innebär någon form av utlämningsplatser för förbeställda
varor,
att på kortast möjliga tid från det att fakturan inkommit, betala
leverantörsfakturor till företag inom restaurang och besöksnäringen.
Detta oavsett förfallodag på fakturan,
att kundfakturor till företag inom restaurang och besöksnäringen ska
ha en förfallodag som ligger 150 dagar framåt,
att kostnaderna för jultallrik till personalen finansieras inom
respektive verksamhet, samt
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att övriga kostnader till följd av detta beslut belastar ett centralt
konto under kommunstyrelsen och finansieras genom
ianspråktagande av ökade statsbidragsintäkter.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 249
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01171-1
____
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§ 192 Överföring driftmedel till investeringsram
(KS-2020-01046-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att 16 miljoner kronor för underhåll av gator och vägar i
stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2020 överförs till
stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2020,
att 16 miljoner kronor för underhåll av gator och vägar i
stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2021 överförs till
stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021, samt
att notera att det budgeterade resultatet för 2020 och 2021 förbättras
med motsvarande belopp,
att i teknisk omräkning i MRP 2022 med plan för 2023-2024
överföra 16 miljoner kronor av medel för underhåll av gator och
vägar i stadsbyggnadsnämndens driftbudget till
stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
Ärendet
Ärendet handlar om att omvandla en del av stadsbyggnadsnämndens
driftbudget till investeringsbudget avseende gator och vägar samt
belysning.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 264
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-11-24 §109
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01046-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-21 §195
____
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§ 193 Revidering av fasta avgiften i avfallstaxan
2021
(KS-2020-01028-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revidering av den fasta avgiften i avfallstaxa för 2021
enligt förslag från REKO Sundsvall AB 2020-10-30, KS 202001028.
Ärendet
REKO Sundsvall AB föreslår att den fasta avgiften i avfallstaxan
höjs med 10 kr per månad, vilket motsvarar 120 kr per år.
Tömningsavgiften och viktavgiften är inte föremål för revidering.
Revideringen föranleds av förändrat beteende hos avfallskunder,
troligen kopplat till covid-19 pandemin.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras enligt
följande motivering:
För att innan beslut om höjning av taxa utreda en rörlig
prismodell för att uppnå samma ekonomiska utfall.
I andra hand, om återremissen faller, yrkar han avslag till ärendet.
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet.
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Hellhoff (SD), Patrik Gustavsson (M) och Lars A.G Carlsson
(M) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande.
Hans Forsberg (C) och Kjell Bergkvist (C) instämmer i Åsa Ulanders
(S) yrkande.
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.
Ordföranden anger följande propositionsordning: Först ska
kommunfullmäktige besluta om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras. Om kommunfullmäktige beslutar att
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ärendet ska avgöras idag ställs kommunstyrelsens förslag mot
förslaget att avslå ärendet.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om det
ska återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels avslag till ärendet. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Svea
Westholm (SD), Tomasz Baron (SD), Eva-Lotta Söderström (SD),
Mats Hellhoff (SD), Börje Mattsson (SD), Emil Esping (KD), LizaMaria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall
(L) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 251
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2020-11-24 §76
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01028-1
• Protokollsutdrag Reko 2020-10-30, § 33
• Tjänsteärende Revidering av fasta avgiften i avfallstaxan 2021
____
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§ 194 Hemställan från Medelpads
Räddningstjänstförbund hos ägarkommunerna
om ekonomisk förstärkning med anledning av
coronasituationen
(KS-2020-00989-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Medelpads räddningstjänstförbund en extra ekonomisk
förstärkning under 2020 med 1 240 000 kronor, samt
att finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda behov i Mål och resursplan 2020.
Ärendet
Medelpads räddningstjänstförbund hemställer om en ekonomisk
förstärkning under 2020 med anledning av coronasituationen.
Jäv
Stefan Broman (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 262
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-11-24 §108
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00989-2
• Protokollsutdrag Medelpads räddningstjänstförbund 2020-09-25 §
35
• Hemställan Medelpads räddningstjänstförbund
____
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§ 195 Renhållningsordning med avfallsplan och
lokala föreskrifter 2020-2030
(KS-2019-00364-23)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Samrådsredogörelse Renhållningsordning 20191031
enligt kommunstyrelsekontorets förslag, dnr KS-219-00364,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 § 189 och
därmed upphäva nu gällande renhållningsordning med avfallsplan
och lokala föreskrifter från och med 2021-01-01, samt
att anta föreslagen renhållningsordning med avfallsplan samt bilagor
inklusive lokala föreskrifter för perioden 2021-01-01 – 2030-12-31.
Ärendet
Ärendet är ett förslag till ny renhållningsordning med avfallsplan och
lokala föreskrifter om avfallshantering för perioden 2020-2030, och
har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) önskar få lämna en protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare instämmer hon i Jörgen Berglunds (M) protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Vidare godkänner ordföranden att Jörgen Berglund (M) och LizaMaria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande
protokollsanteckning:
Moderaterna tycker att Sundsvalls kommun ska ha höga ambitioner
vad gäller rena sjöar, vattendrag och ren luft. Ett cirkulärt
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omhändertagande av avfall en central del i att lyckas skapa en god
livsmiljö. Flera delar i denna avfallsplan är bra men det finns saker
att utveckla. Moderaterna har med hänsyn till att vi inte sitter i
majoritet inte tillgång till de utredningsresurser som skulle behöva
för att bereda våra förslag på ett tillräckligt adekvat sätt. Vi får nöja
oss i detta fall att lämna denna protokollsanteckning.
Moderaterna skulle vilja se en mer offensiv avfallsplan i kombination
med en uppdaterad ordningsstadga gällande nedskräpning med
utredning på hur pengabot skulle kunna utdelas för de som skräpar
ner. Vi ser också de problem med nedskräpning som finns på de
många förpackningsåtervinningsställena som finns runt om i
kommunen. Här skulle vi gärna se över möjligheterna tillsammans
med ansvariga industriföretag att förbättra städning, belysning och
om möjligt kameraövervaka dessa platser.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-07-12 § 255
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2020-11-24 §81
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00364-23
• Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 20202030
• Avfallsplan 2020-2030
• Bilaga 1 Lokala föreskifter
• Bilaga 1a - föreskriftsbilaga 1
• Bilaga 1b - föreskriftsbilaga 2
• Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning
• Bilaga 3 - uppföljning av mål och åtgärder i föregående plan
• Bilaga 4 - Miljömål strategier och lagstiftning
• Bilaga 5 - Anläggningar för att förebygga och hantera avfall
• Bilaga 6 - Nedlagda deponier
• Bilaga 7_ Miljökonsekvensbeskrivning
• Bilaga 8 - Konsekvenser för verksamheterna
• Bilaga 9- Åtgärdslista sammanställning
• Samrådsredogörelse renhållningsordning 2019-10-31
____
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§ 196 Åtgärdsprogram för att förbättra
luftkvaliteten och uppfylla miljökvalitetsnormen
2020-2026
(KS-2020-00802-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avsluta föregående åtgärdsprogram SBN-2012-00964 för partiklar
PM10 och kvävedioxid,
att till kompletteringsbudget 2021 hänskjuta frågan om minskning av
stadsbyggnadsnämndens budgetram med 400 000 kronor,
att i teknisk omräkning inför MRP 2022 med plan för 2023-2024
minska stadsbyggnadsnämndens budgetram med 400 000 kronor,
att till kompletteringsbudget 2021 hänskjuta frågan om
investeringsmedel på 650 000 kronor för de åtgärder i
åtgärdsprogrammet som kommunen ansvarar för,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att teckna nödvändiga avtal
med berörda parter avseende åtagande och finansiering,
att anta förslag till åtgärdsprogram SBN-2019-01296 för partiklar
PM10 med de redaktionella åtgärder som finns redovisade i bilaga 3
med två justeringar:
-Förtydliga i den föreslagna åtgärden 6.1.1 att utredning om
möjlighet till miljözon enbart gäller miljözon klass 1 för tunga
fordon,
-Stryk den föreslagna åtgärden 6.1.2, Utredning av
dubbdäcksförbud Köpmangatan
att ge stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden i uppdrag att
genomföra en uppföljning av programmet efter halva
programperioden och återkomma med eventuella förslag på
kompletterande åtgärder
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Ärendet
Ärendet handlar om att besluta om ett nytt åtgärdsprogram för att
följa miljökvalitetsnormerna för luft. Kommuner som överskrider
eller riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer för luft måste enligt
miljöbalken ha ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med
luftföroreningarna. Åtgärdsprogrammet beslutas av
kommunfullmäktige.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar enligt följande förslag:
att i att-sats 6 utom avsnitten 5.1.10, 6.1.1, 6.1.2 och 6.1.8 anta
förslag till Åtgärdsprogram SBN-2019-01296 för partiklar
PM10, med de redaktionella ändringar som finns redovisade i
bilaga 3 Åtgärdsprogram med redaktionella ändringar.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åke Johansson (V), Jan-Olov Lampinen (S) och Kjell Bergkvist (C)
instämmer i Anders Hedenius (S) yrkande.
Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till följande förslag:
Att punkterna 5.1.7, 6.1.2, 6.1.3 och 6.1.9 stryks från
åtgärdsprogrammet om luftkvalitet.
Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan
Falks (L) yrkande och protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Stefan Falk (L) med fleras förslag
och dels Eva-Lotta Söderströms (SD) förslag. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L), Viktoria Jansson
(M) och Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Svea
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Westholm (SD), Tomasz Baron (SD), Eva-Lotta Söderström (SD),
Mats Hellhoff (SD), Börje Mattsson (SD), Emil Esping (KD), LizaMaria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall
(L) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Viktoria Jansson (M)
lämnar följande protokollsanteckning:
Vi Liberaler, Moderater och Kristdemokrater anser inte att
privatbilismen i sig är det stora problemet för staden utan det är det
bränsle som används. Vi vill att utveckling av en infrastruktur för
elfordon gynnas med t.ex. fler laddstationer, att kommunens
fordonsflotta bör göras fossilfri och att en beräkning alltid görs vid
investeringar för energieffektivitet att snabbast möjligt nå största
möjliga utsläppsminskningar. Vi vill inte införa miljözoner inom
centrala Sundsvall, fordonssystemen behöver långsiktiga spelregler.
Vi vill att kommunen aktivt tar del av kunskap och använder
vägbeläggning som i så stor utsträckning som möjligt minimerar av
dubbdäck orsakade höga partikelhalter av PM 10. Även om tanken
är god tycker vi inte kommunen ska bedriva biluthyrning till
allmänheten. Det är inte kommunens kärnverksamhet och dessutom
vore det en osund konkurrens mot privata bilfirmor. Utöver detta så
anser vi att parkeringsavgifterna inte ska höjas.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 225
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 44
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-09-30
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 146
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-08-03
• Åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten och uppnå
miljökvalitetsnormen (PM10)
• Samrådsredogörelse 2020 Åtgärdsprogram för att förbättra
luftkvaliteten
• Bilaga 1 Luftkartläggning av centrala Sundsvall
• Bilaga 2 Luftövervakningsstrategi 2020-2024 Västernorrland
• Bilaga 3 Åtgärdsprogram med redaktionella ändringar
____
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§ 197 För kännedom
(KS-2020-00008)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet

Justerandes signatur

•

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2
2020:
o Protokollsutdrag individ- och
arbetsmarknadsnämnden, 2020-11-25 §179
o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse,
2020-11-06

•

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 3
2020:
o Protokollsutdrag individ- och
arbetsmarknadsnämnden, 2020-11-25 §180
o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse,
2020-11-04
o Statistikrapport LSS IAN, 2020-11-04

•

Rättelse av rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS,
kvartal 2 2020:
o Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-1118 § 141
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2020-1106

•

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 3
2020:
o Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-1118 § 140
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2020-1103
o Statistikrapport LSS VON, 2020-11-04

•

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3
2020:
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o Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-1118 § 139
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2020-1104
o Statistikrapport SoL VON, 2020-11-04
•

Slutrapport framtidens äldreomsorg:
o Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-1118 § 128
o Slutrapport, Beredningen för framtidens äldreomsorg
o Ordförandeförslag – skrivelse 2020-10-27

•

Lägesgemensam målbild – God och Nära vård i
Västernorrland:
o Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2020-1118 § 137
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2020-1027
o Målbild – God och nära vård 2030

•

Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov,
november daterad 2020-11-18 (KS-2020-00021-8)

•

Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov,
december, daterad 2020-12-08 (KS-2020-00021-9)
Valärenden - vakanta uppdrag per 2020-12-10, reviderad
2020-12-18

•

•

Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
2019-10-26
o Motion (KD) angående aktivt arbete för grön
omställning av flyget (KS-2020-01043)
o Motion (M) om en ny modell för kommunens
lokalförsörjning (KS-2020-01044)

•

Demokrati- och uppföljningsberedningens återrapportering,
2020-12-16

•

Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, november
2020

____
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Ledamöter

Parti

Peder Björk
Stefan Eriksson
Niklas Säwén
Christina Nordenö
Jonas Väst
Anita Bdioui
João Pinheiro
Lars-Olof Boström
Jan Lahti
Caroline Sundström
Leif Nilsson
Marie Sjöbom Olsson
Stefan Broman
Annika Kallin
Kenneth Högström
Rebecca Lampinen
Rose-Marie Antonic
Bodil Hansson
Lisa Tynnemark
Anders Hedenius
Åsa Ulander
Roger Johansson
Malin Larsson
Burhan Hussain
Arianne Sundman
Jan-Olov Lampinen
Jeanette Hedlund
Mathias Hansson
Ann-Charlotte Evrung
Magnus Haak
Niclas Burvall
Fredrik Thunström
Frida Smedberg
Jörgen Berglund
Alicja Kapica
Viktoria Jansson
Patrik Gustavsson
Bertil Kjellberg
Lina Modén
Tom Emanuelz
Mikael Gäfvert
Lars A.G Carlsson
Per-Magnus Forsberg
Josefin Eurenius
Jan Heijbel
Sven Bredberg
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Jäv paragraf

§ 194

Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.
Ordförandens signatur

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-21

Cecilia Backlund
Jan-Erik Iversen
Margareta Engström
Lars Holmgren
Stefan Falk
Ina Lindström Skandevall
Catrin Eliasson
Annelie Luthman
Sanna Jonsson
Anna Edin
Jan Ola Andersson
Hans Forsberg
Magnus Persson
Kjell Bergkvist
Anita Forslin
Karin Gustafsson
Niklas Evaldsson
Hicham Elkahtib
Kim Ottosson
Ann Modin
Åke Johansson
Emil Esping
Stefan Hill
Liza-Maria Norlin
Ronja Strid
Johnny Skalin
Svea Westholm
Stig Bergström
Gunnar Jönsson
Tomaz Baron
Eva-Lotta Söderström
Marianne Eliasson
Mats Hellhoff
Börje Mattsson
Lars Skoglund

Ordförandens signatur

(M)
(M)
(M)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(-)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Justerarnas signaturer

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

2 (3)

§§ 193-197
§§ 181-192

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-21

2

Ersättare

Parti

Närvarande 2

Lars-Olof Boström
Frida Burman
Leif Wiklund
Priscilda Helenius
Johan Nikula
Eva Bergström Selling
Hans Backlund
Monika Lindberg
Magnus Svensson
Ludvig Lind
Karolina Sundberg
Kent Larsson
Carina Staf
Alaa Ourabi Alkhn
Annika Söderberg
Michael Sjödin
Adele Flodin
Åsa Melander
Henrik Öhman
Thomas Burman
Per Lindstrand
Signe Weiss
Peter Sjöbom
Per Wahlberg
Bo-Göran Strandfjäll
Arne Engholm
Ina Lindström Skandevall
Martin Liljeros
Maria Åström
Jonas Borg
Anneli Rehnfors
Erik Thunström
Martin Jägesten
Isabell Mixter
Olle Granath
Miriam Monsell
Joachim Jonsson
Ove Skalin
Annelie Henriksson
Björn Andersson
Jonas Lingdén
Ulf Rydberg

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(L)
(L)
(L)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

-

Jäv paragraf

Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.
Ordförandens signatur

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

3 (3)
Tjänstgör paragraf

