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Justering
Till justerare väljs Frida Burman och Cecilia Backlund med LarsOlof Boström och Tom Emanuelz som ersättare.
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§ 29 Information från kommundirektör Jonas
Walker
(KS-2021-00005)

Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges
sammanträden informera om aktuella ämnen.
Överläggning
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Jonas Walker en
nulägesrapport om aktuella händelser i kommunen. Han informerar
bland annat om följande:
•

Presenterar sig själv och berättar om sin bakgrund samt
redogör kort för sin ledarskapsfilosofi och hur han ser på sitt
uppdrag

•

Ger en lägesbild för kommunen för Covid-19, med
vaccinationsplan
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§ 30 Allmänhetens frågestund
(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
•

Brian James Casey ställer en fråga om hastigheten i trafiken.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

•

Tom Gissberg ställer en fråga om trafiken på Alnö.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

•

Per Sundström ställer en fråga om medborgarförslag.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens vice ordförande Niklas
Säwén (S).
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§ 31 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
Alicja Kapica (M) ställer en fråga till individ- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Jonas Väst (S) om
utredningstider för barnavårdsutredningar.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Mikael Westin (S) med anledning av
IVO:s granskning av kommunens särskilda boenden gällande Covid19.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
Viktoria Jansson (M) ställer en fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Lisa Tynnemark (S) om dialog med
fristående skolhuvudmän.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
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§ 32 Inkomna motioner

(KS-2021-00278), (KS-2021-00279)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•

Motion (M) om att identifiera verksamheter och tjänster som
kan drivas i extern regi

•

Motion (M) om valfrihet för skolor och äldreboenden

Ärendet
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (M) om att identifiera verksamheter och tjänster som
kan drivas i extern regi, inkommen 2021-02-22
• Motion (M) om valfrihet för skolor och äldreboenden,
inkommen 2021-02-22
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§ 33 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.
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§ 34 Valärenden
(KS-2021-00010)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Lars Skoglunds (SD) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige,
att bevilja Annelie Henrikssons (SD) avsägelse som ersättare i vårdoch omsorgsnämnden,
att bevilja Ulf Rydbergs (SD) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige,
att bevilja Stig Bergströms (SD) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige
att bevilja Ove Skalins (SD) avsägelse som ersättare i individ- och
arbetsmarknadsnämnden,
att utse Emir Özcelik (SD) till ny ersättare i individ- och
arbetsmarknadsnämnden efter Ove Skalin (SD), för återstående delen
av mandatperioden,
att utse Madeleine Fogelström (SD) till ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden efter Annelie Henriksson (SD), för återstående
delen av mandatperioden,
att notera att Anna Frisk (S) är ny politisk sekreterare för
Socialdemokraterna på 100 %, från och med 2021-02-01,
att bevilja Lena Österlunds (S) avsägelse som ledamot i
arvodeskommittén och i Servanet AB,
att utse Kevin Sahlin (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter
Börje Mattsson (SD), för återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Emil Palmqvists (KD) avsägelse som ersättare i
stadsbyggnadsnämnden,
att utse Linus Linddal (KD) till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden
efter Emil Palmqvist (KD), för återstående delen av mandatperioden,
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att utse Kjell Bergkvist (C) till ledamot i beredningen för översyn av
den politiska organisationen,
att bevilja Katarina Åkerbergs (SD) avsägelse som ledamot i individoch arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
• Valärenden KF 2021-02-11 reviderad 2021-02-19 samt
valärenden upplästa vid sammanträdet
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§ 35 Ordförandeförslag: Utred Sundsvalls
Kommuns Industrisfastighetsutveckling ABs
fastighetsinnehav
(KS-2021-00142-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Sundsvalls Kommuns
Industrisfastighetsutveckling AB:s fastighetsinnehav i syfte att
minska kommunens låneskuld, samt
att i samband med ett minskat fastighetsinnehav ge kommunstyrelsen
i uppdrag att ta fram förslag till nytt ägardirektiv.
Ärendet
Bodil Hansson (S), ordförande i kommunstyrelsen, har genom ett
ordförandeförslag föreslagit kommunfullmäktige besluta att
Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB:s fastighetsinnehav ska
utredas, och att utredningen prövar vilka fastigheter som är
strategiskt viktiga för kommunkoncernen att äga och vilka fastigheter
som skulle kunna säljas till annan aktör.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08 § 31
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-01-26 § 10
• Ordförandeförslag: Utred Sundsvalls kommuns
Industrifastighetsutveckling AB:s fastighetsinnehav
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§ 36 Uppföljning 2020 av Landsbygdsprogram
2021
(KS-2020-00844-4)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljning 2020 Sundsvalls kommuns
landsbygdsprogram 2021, (KS-2020-00844).
Ärendet
Ärendet avser 2020 års uppföljning av kommunens
landsbygdsprogram. I uppföljningen har bolag och nämnder med
uppdrag i landsbygdsprogrammets handlingsplan fått återrapportera
statusen för de 39 uppdragen. Utöver uppdragen omfattas även
måluppföljning samt redovisning av arbetet med landsbygdssäkring,
handlingsplanen för bredbandsutbyggnaden på landsbygden samt
arbetet med varuförsörjning och hemsändningsbidrag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08 § 33
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-01-26 § 12
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00844-4
• Uppföljning Landsbygdsprogram 2020
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§ 37 Investeringsmedel till projekt Hållplats
Stenstan, del av stadsmiljöavtalet
(KS-2021-00128-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsram 26,2 miljoner
kronor, samt
att den utökade investeringsramen finansieras genom att uppta nya
lån med motsvarande belopp.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har i verksamhetsplanen 2021 enligt beslut §
209, 2020-12-02, begärt att 26,2 miljoner kronor i investeringsmedel
ska tillskjutas nämnden för kollektivtrafik till projekt ”Hållplats
Stenstan”, SBN-2020-00726-2.
Överläggning
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Bodil Hansson (S)
yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08 § 36
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-02-08 § 9
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00128-1
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-02 § 209
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-03-13
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-21 § 60
• Trafikverket beslut 2020-06-01
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§ 38 Åtgärder enligt avfallsplan - Begäran om
ändrad sluttid av projektet
(KS-2020-01281-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad tidplan för återställning av avfallsdeponier att
gälla till utgången av 2025.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-02 § 171 (KS 2011-00272)
att stadsbyggnadsnämnden får ianspråkta medel för återställande av
gamla avfallsupplag, under åren 2011-2021, enligt plan upprättad av
stadsbyggnadskontoret 2011-01-13. Stadsbyggnadsnämnden ser ett
behov av att revidera tidsplanen för projektet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08 § 37
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-01-26 § 6
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01281-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-16 § 235
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-11-23
• Förslag till tidplan och budget
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§ 39 Verksamhetsområde VA Njurundakusten
(KS-2020-01057-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inrätta verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i enlighet
med bilaga 1 Förslag till verksamhetsområde för spillvatten och
dricksvatten för Njurundakusten,
att godkänna investeringen på 900 mnkr beskrivet i bilaga 2 VAutbyggnad Njurundakusten – projektkalkyl och finansiering,
att VA-utbyggnaden finansieras via anläggningsavgifter,
brukningsavgifter och lån, samt
att ge Sundsvall Vatten AB, i egenskap av VA-huvudman, i uppdrag
att starta investeringsprojektet, VA-utbyggnad Njurundakusten.
Ärendet
Ärendet avser ställningstagande i fråga om avgränsning av s.k.
verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i tre områden längs
Njurundakusten. Vidare utgörs ärendet av beslut i fråga om att
godkänna investeringskostnaden för VA-utbyggnaden inom
verksamhetsområdet samt beslut om att ge Sundsvall Vatten AB i
uppdrag att starta investeringsprojektet.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt önskar få lämna en protokollsanteckning.
Niklas Säwén (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.
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD)
protokollsanteckning får lämnas.
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Protokollsanteckning
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Våra vatten är bland våra viktigaste naturresurser. En ovärderlig
resurs som vi behöver skydda och förvalta för att säkra ett fortsatt
livskraftigt ekosystem och livsmedel för kommande generationer. Att
Sundsvalls kommun ska ta sitt ansvar är en självklarhet för oss
Kristdemokrater. I dagens beslut om en investering på 900 mkr för
att inrätta ett nytt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten för
Njurundakusten vill vi även lyfta fram det ekonomiska perspektivet.
Finansieringsmodellen för VA i Sverige är inte hållbar då behoven är
stora och kostsamma. Sundsvalls politiker borde aktivt lyfta detta
gentemot regeringen. Med nuvarande och kommande investeringar
är risken stor för väldigt höga avgifter för VA-kollektivet framöver.
En 14 % finansieringsgrad vid anslutning är egentligen allt för låg
men är samtidigt en kännbar summa pengar för den enskilde
fastighetsägaren. Detta visar behovet av förändring hur dessa
miljöinvesteringar ska finansieras. Vi Kristdemokrater ser med oro
på den allt ökande låneskulden för Sundsvalls medborgare och i
detta fall även VA-kollektivet. Vi behöver nogsamt följa de statliga
utredningarna på temat VA för att framgent förhoppningsvis hitta
vägar som på ett bättre sätt säkrar hållbarhet hur samtliga tre
perspektiv.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08 § 38
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-01-19 § 1
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01057-2
• Bilaga 1 Förslag till verksamhetsområde för spillvatten och
dricksvatten för Njurundakusten
• Bilaga 2 VA-utbyggnad Njurundakusten - projektkalkyl och
finansiering
• Bilaga 3 Beslutsunderlag verksamhetsområde VA
Njurundakusten
• Stadsbacken AB:s protokoll 2020-10-23 § 93
• PM-Beslut Verksamhetsområde VA Njurundakusten
• Tjänsteärende Verksamhetsområde VA Njurundakusten
• Sundsvall Vatten AB:s protokoll 2020-09-24 §31
• Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-23 §133
____
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§ 40 Antagande av Detaljplan för Alliero, del av
Norrmalm 1:1 - återremitterat ärende
(KS-2020-00784-6)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Detaljplan för Alliero, del av Norrmalm 1:1 enligt 5 kap 27§
plan och bygglagen (2010:900), samt
att det fortsatta arbetet sker i dialog med omkringliggande
verksamheter för att behålla och främja lokala jobb och andra
verksamheter för Sundsvalls utveckling.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har själva sett ett behov av att skapa
ytterligare byggrätter i centrala lägen och har därför tagit fram
aktuellt planförslag inom kommunägd mark i Alliero, del av
Norrmalm. Planavdelningen har genomfört planarbetet på uppdrag av
mark- och exploateringsavdelningen. Behovet sågs till största delen
utgöras av bostäder men även förskola, viss handel och
centrumfunktioner. Detaljplaner av principiell betydelse eller i övrigt
av större vikt ska antas av kommunfullmäktige, och detta har
bedömts vara en sådan plan.
Planhandlingarna bifogas ärendet. Det finns en mängd bilagor och
underlagsrapporter till denna plan. Dessa finns tillgängliga på:
https://sundsvallvaxer.se/allierodp
Detta ärende bör hanteras vid samma beslutstillfälle som ärendet för
genomförandeavtal gällande samma fastighet (KS-2020-00691).
Överläggning
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD)
önskar lämna en protokollsanteckning.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Holmgren (L) och Börje Mattsson (SD) instämmer i Alicja
Kapica (M) med fleras protokollsanteckning.
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapica (M) med fleras
protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD), Lars
Holmgren (L) och Börje Mattsson (SD) lämnar följande
protokollsanteckning:
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är positiva till att
det byggs i Sundsvall. Vi ser ett behov av att staden förtätas och inte
minst att området Alliero äntligen får en detaljplan. Vid projekt av
denna storlek är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer och det är
absolut avgörande att dessa frågor reds ut i ett tidigt stadie. Det
förtjänar skattebetalarna, närboende och de företag som på något
sätt omfattas eller påverkas av kommunens byggplaner.
Med anledning av de remissvar som inkommit när detaljplanen
bearbetades är det viktigt att vi är mycket måna om att projektet inte
riskerar tränga bort arbetstillfällen och verksamheter. En god dialog
framgent är av absoluta vikt. Även en god uppsyn och
kostnadskontroll krävs rörande projektet som helhet och de
riskfaktorer som kan råda kring markförhållandena.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08 § 39
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-01-19 § 2
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00784-6
• Tjänsteutlåtande - svar på återremiss 2020-12-08
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-26
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2020-09-04
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2020-06-17
• Antagandehandling detaljplan Alliero 2020-05-25
____
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§ 41 Exploateringskalkyl med tillhörande
exploateringsavtal detaljplan Alliero DP1
(KS-2020-00691-6)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen exploateringskalkyl för utbyggnad av
Allieroområdet, (DP1 och DP2),
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021 56 000
000 kronor för utbyggnad av allmän platsmark inom detaljplanen
Alliero DP 1 i enlighet med upprättat exploateringsavtal och
tillhörande exploateringskalkyl,
att investeringen finansieras genom medel från markförsäljning och
exploateringsbidrag enligt exploateringskalkylen,
att i arbetet med Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 20252026 inarbeta 800 000 kronor/år i utökad budgetram för
stadsbyggnadsnämnden för skötsel, drift och underhåll av de allmänna
platserna för detaljplanen Alliero DP1,
att godkänna förslag till exploateringsavtal, mellan Sundsvalls
kommun och Diös Norrland AB avseende det utbyggnadsområde
som omfattas av detaljplanen Alliero DP1, samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.
Ärendet
Ärendet omfattar exploateringskalkyl för hela Allieroområdet och
exploateringsavtal med Diös Norrland AB för detaljplanen Alliero
DP1. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 168 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen ”Detta
ärende ska också återremitteras med hänvisning till att det tidigare
beslutade ärendet Antagande av detaljplan för Alliero del av
Norrmalm 1:1 återremitterats”.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08 § 40
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-01-26 § 7
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00691-6
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-22

19

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26 § 168
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12 §199
Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2020-09-29 § 76
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2020-08-31
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17 §118
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-05-25
Bilaga 1 Plankarta
Bilaga 2 Område DP1 och DP2
Bilaga 3 Exploateringsavtal med kartbilaga
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§ 42 Förvärv av Brohuvudet 7 och 21 enligt
lantmäteribeslut
(KS-2020-01228-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förvärv av allmän platsmark från Brohuvudet 7 och
Brohuvudet 21 enligt myndighetsbeslut av Lantmäteriet, samt
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021
1 914 000 kronor för förvärvets genomförande.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar ett
markområde av fastigheterna Brohuvudet 7 och Brohuvudet 21 för
1 914 085 kronor. Markområdena är utlagda som parkmark i
detaljplan och ska nyttjas för allmänna ändamål, vilket betyder att
kommunen är skyldig att lösa in dem.
Överläggning
Lars Holmgren (L) önskar lämna en protokollsanteckning.
Alicja Kapica (M), Börje Mattsson (SD) och Liza-Maria Norlin (KD)
instämmer i Lars Holmgrens (L) protokollsanteckning.
Anders Hedenius (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.
Vidare godkänner ordföranden att Lars Holmgren (L) med fleras
protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Lars Holmgren (L), Alicja Kapica (M), Börje Mattsson (SD) och
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi accepterar ärendets två att-satser eftersom kommunen, enligt
uppgift, är skyldig till det. Men vänder oss emot att det i underlag,
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bakgrund till beslut, anges att; "Stadsbyggnadskontoret arbetar för
att möjliggöra att en gång- och cykelväg kan byggas längs åns södra
sida." I rådande ekonomiska läge och med hänsyn till att samma
sträckning i sin direkta närhet har en befintlig GC-väg, norr om ån,
och att Storgatan nyligen byggts om med ordentligt breddade
trottoarer. Behovet av framkomlighet för cyklister och fotgängare på
denna sträcka måste därmed vara väl uppfyllt.
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08 § 41
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-01-26 § 8
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01228-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-02 §123
• Protokoll med beslut från Lantmäterimyndigheten
• Bilaga Värdering Brohuvudet 21
• Bilaga Värdering Brohuvudet 7
____
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§ 43 Motion (KD) angående undersökningar av
elevers skolmiljö
(KS-2019-00833-5)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD) och Miriam Monsell
(KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår
en återkommande undersökning av elevers upplevelse av skolmiljön.
Överläggning
Ronja Strid (KD) och Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad. Det blir
även kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-08 § 145
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-05-19 § 20
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00833-5
• Motion (KD) angående undersökningar av elevers skolmiljö
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-18 § 213
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§ 44 Motion (KD) angående hundskog på Norra
Berget
(KS-2019-00834-3)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och Emil Esping (KD) har
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att upprätta en
inhägnad hundrastgård (så kallad hundskog) på Norra Stadsberget.
Överläggning
Stefan Hill (KD) yrkar bifall till motionen.
Anders Hedenius (S) och Ronja Strid (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och dels Stefan
Hills (KD) förslag om bifall till motionen. Hon ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-08 § 146
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-05-19 § 21
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00834-3
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-25 § 39
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-25 § 50
• Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget
• Norra Stadsbergets naturreservat, DEL 1 Reservatsbeslut och
skötselplan
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§ 45 Motion (KD) angående kajakcontainrar till
alla
(KS-2019-00835-3)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Stefan Hill (KD) och Liza-Maria Norlin (KD) har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige, att upprätta ett antal kajakcontainrar
för allmänheten att hyra. Vidare föreslås att tillhörande mark bereds
ändamålsenligt vid behov samt upplåta administrationen till ideell
förening.
Överläggning
Stefan Hill (KD) yrkar bifall till motionen.
Niklas Evaldsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om
att avslå motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och dels Stefan
Hills (KD) förslag om bifall till motionen. Hon ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-08 § 147
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-05-19 § 22
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00835-3
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-25 § 38
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-25 §51
• Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla
____
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§ 46 Motion (KD) angående digitalt kompetenslyft
för kommunens anställda
(KS-2019-00916-5)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Kristdemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige
besluta att arbeta för att höja hela kommunorganisationens digitala
kompetensnivå.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att
anse motionen besvarad.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad och dels
Liza-Maria Norlins (KD) förslag om bifall till motionen. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-08 § 148
• Personalutskottets protokoll 2020-05-19 § 12
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00916-5
• Motion (KD) angående digitalt kompetenslyft för kommunens
anställda
____
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§ 47 Motion (KD) angående förstudie av
kulturhus/kongresshall
(KS-2019-01115-7)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Ärendet handlar om svar på en motion från kristdemokraterna med
förslag på att en förstudie ska genomföras för att undersöka hur ett
kulturhus/kongresshall ska kunna byggas i samarbete med
näringslivet.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD), Cecilia Backlund (M), Stefan Falk (L),
Jörgen Berglund (M) och Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till
motionen
Niklas Säwén (S) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad och dels
Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag om bifall till motionen.
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), Åsa Melander (M),
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M),
Per-Magnus Forsberg (M), Thomas Burman (M), Jan Heijbel (M),
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M),
Margareta Engström (M), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina
Lindström Skandevall (L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L),
Joachim Jonsson (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD)
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14 § 168
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-08-18 - § 26
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01115-7
• Näringslivsbolaget i Sundsvall AB protokoll 2020-02-20 § 20
• Näringslivsbolaget i Sundsvall AB skrivelse 2020-02-17
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-25 § 47
• Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-11 § 36
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-03-03
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-25 § 37
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-11 § 34
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2020-02-12
• Motion (KD) angående utredning av kongresshall
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§ 48 Motion (L) om att öppna en parklek i
Sundsvall
(KS-2019-00982-7)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
öppna en parklek på lämplig plats i Sundsvalls kommun. Ärendet är
ett förslag på beslut på motionen.
Överläggning
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till motionen
Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att
avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen och dels Ina
Lindström Skandevalls (L) förslag om bifall till motionen. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Ina Lindström Skandevall (L), Stefan Falk (L), Lars Holmgren (L),
Catrin Eliasson (L) och Annelie Luthman (L) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14 § 169
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-08-18 - § 27
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00982-7
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-25 §49
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-02-17
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-25 § 36
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-12-18
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-22 § 41
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2020-02-10
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• Motion (L) om att öppna en parklek i Sundsvall
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§ 49 Korta frågor - Korta svar
(KS-2021-00007)
•

Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om EQ House är ett
folkbibliotek.
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande
Niklas Evaldsson (V).

•

Thomas Burman (M) ställer en fråga om hur skolorna
hanterar PRAO under pandemin.
Frågan riktas till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lisa Tynnemark (S) som ber om att få återkomma med svar
vid ett senare tillfälle.

•

Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om hur
kommunen ser på att pollenmätningarna i Norrland kommer
att upphöra, vilket framgått i en nyhetsartikel.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil
Hansson (S).

•

Catrin Eliasson (L) ställer en fråga om hur tillgången på
vaccin till privata utförare av omsorg ser ut.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens vice ordförande Niklas
Säwén (S).

•

Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga om hur situationen
ser ut för de akut hemlösa.
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Jonas Väst (S).

•

Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om hur Centerpartiet ser
på Engelska skolans plan på att bygga en ny skola på
Midälvaplan.
Frågan besvaras av Centerpartiets gruppledare Sanna Jonsson
(C).

•

Thomas Burman (M) ställer en fråga om var man kan ställa
husbilar i Sundsvalls centrum i sommar.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).
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§ 50 För kännedom
(KS-2021-00008)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2021-02-11, reviderad
2021-02-19
•

Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov,
januari, 2021-02-09 (KS-2021-00021-2)

•

Motion (SD) om integrationsplikt för vuxna nyanlända
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