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Justering
Till justerare väljs Åsa Ulander och Patrik Gustavsson med Rebecca
Lampinen och Joachim Jonsson som ersättare.
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§ 179 Information från kommundirektör Jonas
Walker
Punkten utgår från dagens sammanträde.
____
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§ 180 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


Anders Igglund ställer en fråga om energibesparing inom
kommunens och Mitthems fastigheter
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets
ordförande Hans Forsberg (C) .



Bengt Aldén ställer en fråga om träbyggnadsstrategin.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).



Khetam Almohamed ställer en fråga om extratjänster.
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Jonas Väst (S).
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§ 181 Frågor enligt kommunallagen
(KS-2021-00011)
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens
sammanträde.

____
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§ 182 Inkomna motioner
(KS-2021-00868, KS-2021-00869, KS-2021-00860)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:




Motion (SD) Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls
kommun?
Motion (M) om sommarjobb och sommarskola
Motion (L) utred vaccinationskrav inom omsorgen

Ärendet
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
 Motion (SD) Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls
kommun?
 Motion (M) Motion (M) om sommarjobb och sommarskola
 Motion (L) utred vaccinationskrav inom omsorgen
____
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§ 183 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.
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§ 184 Interpellationssvar - Vilka insatser görs för
att förhindra övergrepp på barn?
(KS-2021-00666)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
Ärendet
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Liza-Maria
Norlin (KD) den 26 juni en interpellation om vilka insatser som görs
för att förhindra övergrepp på barn.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) presenterar interpellationen och
kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Säwén (S) besvarar
frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal replikskiften
mellan interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöter har
möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens vice ordförande
Niklas Säwén (S)
 Interpellation från Liza-Maria Norlin (KD) till
kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Säwén (S) om
vilka insatser som görs för att förhindra övergrepp på barn
____
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§ 185 Interpellationssvar - Har vi koll på
försvunna barn?
(KS-2021-00663)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
Ärendet
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Ina Lindström
Skandevall (L) den 26 juni interpellationen Har vi koll på försvunna
barn?
Överläggning
Ina Lindström Skandevall (L) presenterar interpellationen och barnoch utbildningsnämndens ordförande Lisa Tynnemark (S) besvarar
frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal replikskiften
mellan interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöter har
möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
 Interpellationssvar från barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lisa Tynnemark (S)
 Interpellation från Ina Lindström Skandevall (L) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Lisa Tynnemark (S) Har vi
koll på försvunna barn?
____
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§ 186 Valärenden
KS-2021-00010)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Priscilda
Helenius (S) som ledamot i kommunfullmäktige efter Frida
Smedberg (S), för återstående delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens val av Rolf Nordin (S) som ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Priscilda Helenius (S), för återstående
delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Ludvig Lind
(S) som ledamot i kommunfullmäktige efter Magnus Haak (S), för
återstående delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens val av Lena Holmberg Eriksson (S) som
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ludvig Lind (S), för
återstående delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens val av Pernilla Holgert (S) som ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Eva Bergström Selling (S), för
återstående delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens val av Ulf Sawert (SD) som ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Solbritt Rydberg (SD), för återstående
delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Martin Jägesten
(V) som ledamot i kommunfullmäktige efter Ann Modin (V), för
återstående delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens val av Lotta Wesslén (V) som ny ersättare
i kommunfullmäktige efter Martin Jägesten (V), för återstående
delen av mandatperioden,
att bevilja Lotta Wessléns (V) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige,
att bevilja Diana Kapitanskas (S) avsägelse som ledamot i
Midlanda Flygplats AB och Midlanda Fastigheter AB,
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att utse Johan Nikula (S) till ledamot i Midlanda Flygplats AB och
Midlanda Fastigheter AB efter Diana Kapitanska (S), fram till
ordinarie bolagsstämma 2023,
att bevilja Ann Modins (V) avsägelse som ledamot i Sundsvalls
Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB och som ombud i
Kommunförbundet Västernorrland,
att utse Kim G Ottosson (V) till ledamot i Sundsvall Hamn AB och
Sundsvalls Oljehamn AB efter Ann Modin (V), fram till ordinarie
bolagsstämma 2023,
att utse Kim G Ottosson (V) till ombud i kommunförbundet
Västernorrland efter Ann Modin (V), för återstående delen av
mandatperioden,
att bevilja Mats Zetterbergs (KD) avsägelse som ledamot i
MittSverige Vatten & Avfall AB och Sundsvall Vatten AB och som
representant i Sveriges Ekokommuner (Sekom),
att bevilja Åsa Zetterbergs (KD) avsägelse som nämndeman i
Sundsvalls Tingsrätt,
att utse Johan Sundström (KD) till ny nämndeman i Sundsvalls
Tingsrätt efter Åsa Zetterberg (KD), till och med 31 december 2023,
att bevilja Frida Törngrens (S) avsägelse som nämndeman i
Sundsvalls Tingsrätt,
att utse nuvarande ersättare Lena Holmberg Eriksson (S) till vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Eva Bergström
Selling (S), från och med 1 oktober 2021 för återstående delen av
mandatperioden,
att utse Marcus Juuso (S) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Lena Holmberg Eriksson (S), från och
med 1 oktober 2021 för återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Eva Bergström Sellings (S) avsägelse som vice
ordförande i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB från och med 1
oktober 2021,
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att utse Leif Nilsson (S) till vice ordförande i Näringslivsbolaget i
Sundsvall AB efter Eva Bergström Selling (S), från och med 1
oktober 2021 fram till ordinarie stämma 2023,
att notera att Jerker Ullerstam (S) är ny politisk sekreterare för
Socialdemokraterna med 100% tjänstgöringsgrad från och med 1
september 2021 till och med 14 oktober 2022,
att bevilja Stefan Falks (L) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktiges presidiekonferens,
att utse Ina Lindström Skandevall (L) till ny ledamot i
kommunfullmäktiges presidiekonferens efter Stefan Falk (L), för
återstående delen av mandatperioden,
att notera att Ina Lindström Skandevall (L) slutat som politisk
sekreterare för Liberalerna,
att notera att Elise Backman (L) är ny politisk sekreterare för
Liberalerna med 48% tjänstgöringsgrad från och med 1 september
2021 till och med 31 december 2021,
att utse Ingela Eriksson (V) till ny ersättare i individ- och
arbetsmarknadsnämnden efter Ann Modin (V), för återstående delen
av mandatperioden,
att bevilja Emelie Bergströms (V) avsägelse som ersättare i
Överförmyndarnämnden Mitt,
att utse Pontus Jansson (V) till ny ersättare i
Överförmyndarnämnden Mitt efter Emelie Bergström (V), för
återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Eva-Britta Larssons (C) avsägelse som ersättare i barnoch utbildningsnämnden,
att utse Valencia Igiraneza (C) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Eva-Britta Larsson (C), för återstående
delen av mandatperioden,
att bevilja Bengt-Göran Perssons (M) avsägelse som ledamot i
arvodeskommittén,
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att notera att Kevin Sahlin (SD), politisk sekreterare för
Sverigedemokraterna, utökar sin tjänstgöringsgrad från 50% till
100%,
att utse Nils-Åke Malmdin (SD) till ledamot i Näringslivsbolaget i
Sundsvall AB efter Gunnar Jönsson (-), fram till ordinarie stämma
2023.
Beslutsunderlag
 Valärenden KF 2021-09-16, reviderad 2021-09-24 samt
valärenden upplästa vid sammanträdet
____
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§ 187 Revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning
(KS-2020-01169-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt
kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2021-01-14, dnr KS-202001169-1.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att revidera
arbetsordningen för kommunfullmäktige. Revideringen har främst
syftat till att reglera frågan om deltagande på distans. När
arbetsordningen varit uppe för revidering har även språkliga
anpassningar gjorts samt att arbetsordningen har anpassats efter att en
ny kommunallag (2017:727) har tillkommit.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §175
 Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-08-31 § 74
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01169-2
 Reviderad version av kommunfullmäktiges arbetsordning
____
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§ 188 Ansökan om internlån
Inspelningsutrustning Kommunfullmäktigesalen
Servicecenter Administration
(KS-2021-00608-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen ett internlån om 900 tkr för inköp av
inspelningsutrustning till kommunfullmäktigesalen.
Ärendet
Ärendet avser ett internlån till kommunstyrelsens servicecenter för
inköp av videoinspelningsutrustning och konferensutrustning till
kommunfullmäktigesalen. Inköpet kommer att ersätta befintlig
föråldrad utrustning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §176
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 70
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00608-1
____
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§ 189 Överföring av exploateringsverksamheten
på Norra kajen - upphävande av tidigare beslut
(KS-2020-00441-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige 2019-02-25 §25
(KS-2019-00244) ”Norra kajen-området – överföring av ansvaret för
exploatering”.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 att avveckla Norra
Kajen-bolagen och överföra fastigheterna till kommunen. Detta
ärende beskriver de ekonomiska konsekvenserna av en sådan
överföring. Bedömningen från kommunstyrelsekontorets sida är att
det inte är ekonomiskt försvarbart att föra över fastigheterna till
kommunen i dagsläget.
Överläggning
Stefan Falk (L) och Bodil Hansson (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.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §167
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 61
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00441-3
 Norra Kajen PM från EY - ekonomisk utredning - 2020-02-19
____
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§ 190 Ansökan om utökad budgetram för
driftbidrag till trygghetsboende
(KS-2020-01282-7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja stadsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag i Mål- och
resursplan 2021 på 400 000 kronor för att finansiera driftbidrag till
Mitthem AB för trygghetsboende i kvarteret Framåt,
att finansiering sker genom att ianspråkta 400 000 kronor från
kommunfullmäktiges anslag i Mål- och resursplan 2021,
att i kompletteringsbudget 2022 tillföra stadsbyggnadsnämndens
budgetram 400 000 kronor för driftbidrag till Mitthem AB för
trygghetsboende i kvarteret Framåt,
att hänskjuta frågan om anslag för 2023 och framåt till arbetet med
Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026 samt
att frågan om lägsta ålder i trygghetsboende ska ingå i en gemensam
beskrivning av boendeformen trygghetsboende och en plan för
framtida trygghetsboenden i Sundsvall.
Ärendet
Mitthem AB har ansökt om förnyat driftbidrag för kv. Framåt.
Jäv
Jäv antecknas för Hicham Elkahtib (V).
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §177
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 71
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01282-7
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-04-27 § 35
 Kv. Framåt ansökan om fortsatt utbetalning driftbidrag
trygghetsboende
____
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§ 191 Utvärdering av kommunens samlade
system för intern kontroll 2020 Norra kajens bolag
(KS-2021-00052-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera självdeklarationen.
Ärendet
Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag , har överlämnat
självdeklaration beträffande internkontroll för 2020.
Självdeklarationen visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att
säkerställa den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §178
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 72
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00052-2
 Internkontroll 2021
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§ 192 Revidering av aktieägaravtal och
bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB
(KS-2021-00400-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till reviderat aktieägaravtal mellan Sundsvalls
kommun och Region Västernorrland (KS-2021-00400),
att anta förslag till reviderad bolagsordning för Scenkonst
Västernorrland Aktiebolag (KS-2021-00400), samt
att ovanstående att-satser gäller under förutsättning att
regionfullmäktige i Region Västernorrland fattar beslut med
motsvarande innebörd.
Ärendet
Region Västernorrland, Nämnden för hållbar utveckling, har
överlämnat förslag till revidering av aktieägaravtal och
bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §181
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 75
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00400-3
 Protokoll Nämnden för hållbar utveckling 2021-03-31 §25
 Förslag, Aktieägaravtal Scenkonst Västernorrland AB, ändringar
 Förslag, Bolagsordning Scenkonst Västernorrland AB, ändringar
 Aktieägaravtal Scenkonst Västernorrland AB daterat 2016-10-13
 Bolagsordning Scenkonst Västernorrland AB daterad 2016-10-13
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§ 193 Höjning av taxa för timkostnaden för
tolktjänster
(KS-2019-00523-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja kostnaden för 30 minuters tolkningstjänst med 90,50 kronor
när det gäller godkända tolkar och en höjning med 94,00 kronor för
auktoriserade tolkar att gälla från 1 oktober 2021, samt
att delegera till individ- och arbetsmarknadsnämnden att för varje
kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna
timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på
SKR:s hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla,
såvitt inte annat beslutas av kommunfullmäktige.
Ärendet
Dåvarande nämnden för Arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration har beslutat föreslå kommunfullmäktige att höja timtaxan
för tolktjänster.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §180
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 74
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00523-2
 Protokoll nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration 2019-05-22 § 43
____
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§ 194 Sundsvalls väg framåt – intensifiering av
markförvärv
(KS-2021-00509-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget ett belopp
uppgående till 5 mnkr kronor i Mål- och resursplan 2021 och 10
mnkr i Mål- och resursplan 2022 för förvärv av fastigheter i syfte att
ha mark i beredskap för framtida exploateringsprojekt,
att hänskjuta till det politiska arbetet med investeringsbudget i Mål
och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026, att inarbeta ett
belopp för förvärv av fastigheter i syfte att ha mark i beredskap för
framtida exploateringsprojekt,
att den utökade investeringsbudgeten finansieras genom att uppta
nya lån med motsvarande belopp,
att stadsbyggnadsnämnden under 2021 får ianspråkta del av sitt
ackumulerade överskott med 750 tkr för tillkommande kostnader för
att arbeta med markförvärv,
att stadsbyggnadsnämnden i mål och resursplan 2022 får ianspråkta
del av sitt ackumulerade överskott med 1,25 mnkr för tillkommande
kostnader för att arbeta med markförvärv,
att den tillkommande kostnaden för 2022 finansieras i samband med
beslut om ianspråktagande av ackumulerat överskott,
att hänskjuta till det politiska arbetet med Mål och resursplan 20232024 med plan för 2025-2026 att ta ställning till en utökad budgetram
för stadsbyggnadsnämnden i syfte att arbeta med förvärv av
fastigheter och planering för att ha mark i beredskap för framtida
verksamhetsetableringar och bostadsbyggande, samt
att beloppsgränsen för stadsbyggnadsnämndens beslutanderätt i
frågor om köp och försäljning av fastigheter enligt § 4 punkt 1 i
”Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i
Sundsvalls kommun” fastställt av kommunfullmäktige 2019-11-25,
ändras från 40 till 80 prisbasbelopp.
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Ärendet
I arbetet med kommunens nya huvudprioritering ”5000 nya jobb till
år 2030” har tillgången till verksamhetsmark identifierats som en av
nyckelfrågorna. Detta eftersom tillgången till verksamhetsmark är en
viktig förutsättning för att skapa möjligheter för företagsetableringar.
Ärendet består därför av ställningstagande kring att tillföra
stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för fastighetsförvärv ett
årligt belopp i syfte att öka den s.k. markreserven för framtida
exploateringsprojekt med tyngdpunkt på verksamhetsmark, men även
för bostadsändamål. I syfte att skapa möjligheter för att arbeta med
ökade fastighetsförvärv och för att effektivisera processen kring
fastighetsförvärv, består ärendet även av förslag på utökning av
stadsbyggnadsnämndens personalbudget samt förslag på uppdrag att
se över reglementen och delegationsordningar.
Överläggning
Alicja Kapica (M) och Bodil Hansson (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.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §174
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 68
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00509-1
____
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§ 195 Finansiering till förstudie- och
utredningsinsatser inom kommande
Exploateringsprojekt
(KS-2021-00575-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra 24 500 000 kr till stadsbyggnadsnämnden i
exploateringsmedel i mål och resursplan 2021, i syfte att utföra
utredningsinsatser för namngivna projekt i ärende KS-2021-00575,
samt
att frågan om tillkommande anslag utöver de som föreslås i detta
ärende (KS 2021- 00575), ska hanteras i arbetet med Mål- och
resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026.
att kommunstyrelsen får en årlig rapportering med uppföljning om
hur dessa medel används.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden är i behov av att genomföra förstudie- och
utredningsinsatser för ett antal påbörjade och kommande
exploateringsprojekt. För att kunna genomföra planeringsarbete inom
ett antal projekt och objekt, i syfte att kunna ha möjlighet att uppnå
5000 nya arbetstillfällen till 2030. Stadsbyggnadsnämnden föreslår
därför att nämnden tillförs 24 500 000 kronor i exploateringsmedel
för att utreda föreslagna projekt.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till
följande tilläggsatssats:
att kommunstyrelsen får en årlig rapportering med uppföljning om
hur dessa medel används.
Ina Lindström Skandevall (L), Liza-Maria Norlin (KD), Börje
Mattsson (SD) och Bodil Hansson (S) instämmer i Alicja Kapicas
(M) yrkande.
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Alicja Kapica (M) med fleras förslag. Detta blir också
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §179
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 71
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00575-2
 Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-19 § 85
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse – 2021-04-28
 Finansiering tidiga skeden exploateringsprojekt
 Karta projekt tidiga skeden
____
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§ 196 Alnö-Bölen 1:187 Försäljning av fastigheten
(KS-2021-00574-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat köpeavtal mellan Sundsvalls kommun och
Fastighetsbolaget Alnö-Bölen 1:187 AB, samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna
köpebrev med kvittens efter att köpeskillingen till fullo erlagts.
Ärendet
Kommunen äger fastigheten Alnö-Bölen 1:187 på Alnön som
omfattas av en detaljplan från 1991. Inom fastigheten finns
byggrätter för fem små flerbostadshus i två våningar.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen säljer fastigheten.
Köpeavtal har upprättats med Fastighetsbolaget Alnö-Bölen 1:187
AB.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §182
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 76
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00574-2
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-19 § 84
 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2021-04-22
 Köpeavtal Alnö Bölen 1:187
 Beteshagen tomter
____
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§ 197 Linjearbetaren 1 Försäljning av fastigheten
(KS-2021-00660-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till avtal, överenskommelse om
fastighetsreglering, beträffande fastigheterna Linjearbetaren 1 och 3
mellan Sundsvalls kommun och Mitthem AB, samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal genom
fastighetsreglering avseende fastigheten Linjearbetaren 1 med
Mitthem AB. Inom fastigheten som ligger invid Bågevägen i
Bosvedjan finns två byggrätter för punkthus. Köpeskillingen uppgår
till 4 800 000 kronor.
Överläggning
Lars Holmgren (L) 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 Lars Holmgrens (L)
protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Lars Holmgren (L) lämnar följande protokollsanteckning:
I handlingarna framgår att denna affär kommer att ge kommunen ett
ekonomiskt överskott. Liberalerna anser att detta bör ge möjlighet
till att ge Bosvedjans centrum en snabb och nödvändig upprustning.
Nu pågår dessvärre ett förfall av utemiljön i områdets centrum. Ett
centrum i förfall är absolut inte bra för en stadsdels sociala
utveckling. Det är därför angeläget att utemiljön i Bosvedjan snarast
får en rejäl uppfräschning. Liberalerna anser att denna affär bör
kunna ge det utrymmet.
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §184
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 78
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00660-2
 Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2021-06-16 §112
 Linjearbetaren 1 Avtal undertecknat av en part Mitthem AB
____
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§ 198 Granlo 3:351 Försäljning av fastigheten
(KS-2021-00661-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta fastigheten Sundsvall Granlo 3:351 genom försäljning till
Granloholm hus 1 AB (556931-9600),
att överlåtelsen ska göras i huvudsak i enlighet med bifogat avtal,
bilaga 1, samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal avseende
försäljning av fastigheten Sundsvall Granlo 3:351 till Granloholm
hus 1 AB (556931-9600) för 2 230 000 kronor. Fastigheten är
belägen i Granloholms centrum.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §183
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 77
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00661-2
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16 §111
 Köpeavtal Granlo 3:351
 Karta orientering av Granlo 3:351
 Värdeutlåtande Granlo 3:351
____
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§ 199 Motion (KD) angående Synpunkt Sundsvall
(KS-2020-00268-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
Ärendet
Kristdemokraterna (KD) föreslår att en e-tjänst ska inrättas för att
underlätta för företagare att ställa frågor till tjänstepersoner i
kommunen. Utveckling av kommunens service och stöd till
företagare pågår. Bland annat skapas en digital företagarportal, med
planerad lansering hösten 2021.
Överläggning
Ronja Strid (KD) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses vara besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §192
 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-08-31 § 79
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00268-3
 Motion (KD) angående synpunkt Sundsvall
____
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§ 200 Motion (M) studentbostäder åt studerande
på yrkeshögskolor
(KS-2018-00464-10)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, samt
att ge Mitthem AB i uppdrag att i dialog med övriga fastighetsägare
utreda möjligheterna till utvidgad bostadsgaranti för fler
studentgrupper.
Ärendet
Alicja Kapica (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige, i
vilken hon framför att Sundsvalls kommun borde erbjuda
studentbostäder till yrkeshögskolestudenter. Kapica menar i sin
motion att yrkeshögskoleutbildningarna har en matchning mot lokala
bristyrken och att utbildningarna därför har en tydlig samhällsnytta.
Och att kommunen därför borde behandla studenter vid
yrkeshögskolor på samma sätt som studenter vid Mittuniversitetet i
erbjudandet av studentbostäder.
Motionärens förslag lyder:
att Mitthem skall tillhandahålla studentbostäder åt studerande på
yrkeshögskolor till samma villkor som till universitetsstudenter.
Efter att kommunstyrelsekontoret föreslog ett svar på motionen,
återremitterade kommunstyrelsen ärendet till förvaltningen. Det här
ärendet är ett förslag till svar på motionen med utgångspunkt i
motiveringen till återremissen.
Överläggning
Alicja Kapica (M) och Niklas Säwén (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §193
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Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-08-24 § 41
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2018-00464-10
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 §207
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2019-06-20
Protokoll Mitthem AB 2018-10-18--19 § 49
Motion (M) studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor

____
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§ 201 Motion (L) om att bygga
demensboende/äldreboende enligt dansk modell
(demensby)
(KS-2019-00516-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Catrin Eliasson (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige,
i vilken hon framför att Sundsvalls kommun behöver utveckla
boendeformer för framförallt äldre med demens. Motionärens förslag
lyder: att ett demensboende liknande Svendborgs utanför Odense i
Danmark ingår i det kommande arbetet med planeringen av
byggandet av nya äldreboenden i Sundsvalls kommun. Det här
ärendet är ett förslag till svar på motionen.
Överläggning
Catrin Eliasson (L) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om
avslag till motionen.
Patrik Gustavsson (M) instämmer i Catrin Eliassons (L) yrkande.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD instämmer i Catrin Eliassons (L) yrkande.
Catrin Eliasson (L) instämmer i Patrik Gustavssons (M)
protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Catrin Eliasson (L) med fleras
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Patrik Gustavsson (M) och Catrin
Eliassons (L) protokollsanteckning får lämnas.
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Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Patrik Gustavsson (M), Signe Weiss (M), Thomas Burman (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A G Carlsson (M), PerMagnus Forsberg (M), Per Lindstrand (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), Emelie Granemar (KD), Liza-Maria Norlin
(KD) och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Patrik Gustavsson (M) och Catrin Eliasson (L) lämnar följande
protokollsanteckning:
Moderaterna anser i likhet med Liberalerna att motionens
intentioner om marknivå och tillgång till avgränsad utomhusyta skall
beaktas vid byggande av framtida äldreboenden och framförallt
demensboenden.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §196
 Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-06-22 § 64
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00516-5
 Socialnämndens protokoll 2019-09-26 § 136
 Socialtjänstens skrivelse 2019-08-27
 Motion (L) om att bygga demensboende/äldreboende enligt dansk
modell (demensby)
____
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§ 202 Motion (KD) Angående att ange köttets
ursprung på kommunens menyer
(KS-2019-01015-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Ärendet
Kristdemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att köttråvarornas ursprungsland ska framgå på menyerna i
kommunens verksamheter. Ärendet är ett förslag till beslut på
motionen.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att
anse motionen vara besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §197
 Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-06-22 § 65
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01015-3
 Motion (KD) angående att ange köttets ursprung på kommunens
menyer
____
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§ 203 Motion (SD) Utdrag ur belastningsregistret
vid tim- och vikariatsanställning inom vård och
omsorg
(KS-2021-00346-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion sammanfattningsvis att
kommunfullmäktige ska besluta att vård- och omsorgsförvaltningen
ska ha som krav att medarbetare som ska arbeta tim- eller kortare
vikariatsanställning ska visa utdrag från belastningsregistret.
Överläggning
Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till motionen.
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till första attsatsen och avslag till
andra attsatsen i motionen.
Catrin Eliasson (L) och Ronja Strid (KD) instämmer i Patrik
Gustavssons (M) yrkande.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att
avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Eva-Lotta Söderströms (SD) förslag
och dels Patrik Gustavsson (M) med fleras förslag. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Björn Andersson (SD), Jonas Lingdén (SD), Annelie Henriksson
(SD), Christian Haglund (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne
Eliasson (SD), Eva-Lotta Söderström (SD), Börje Mattsson (SD),
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Patrik Gustavsson (M), Signe Weiss (M), Thomas Burman (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A G Carlsson (M), PerJusterandes signatur
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Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (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), Emelie Granemar (KD), Liza-Maria Norlin
(KD) och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §195
 Personalutskottets protokoll 2021-06-22 § 26
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00346-3
 Motion (SD) Utdrag ur belastningsregistret vid tim- och
vikariatsanställning inom vård och omsorg
____
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§ 204 Motion (KD) angående bakrundskontroll av
personal inom vård och omsorg
(KS-2019-00325-10)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en uppföljning av
huruvida nuvarande tillämpning avseende registerutdrag är i linje
med gällande regelverk framförallt avseende personal i
verksamheten som arbetar i stödfunktions som t.ex. städ, kök,
transport, reparationer mm, samt att se över om det i övrigt finns
befattningar inom kommunen t.ex. inom vård och omsorg där det
utöver gällande regelverk skulle vara befogat med registerutdrag.
Ärendet
Kristdemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att Sundsvalls kommun vid nyanställning inom vård och
omsorg efterfrågar utdrag ur belastningsregistret och gör en
bedömning av lämpligheten.
Överläggning
Ronja Strid (KD) och Niklas Säwén (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Eva-Lotta Söderström (SD) och Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är
dels kommunstyrelsens förslag och dels Eva-Lotta Söderström (SD)
och Börje Mattssons (SD) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §194
 Personalutskottets protokoll 2021-06-22 § 25
 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00325-10
 Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 2019-09-11 §60
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-27
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Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård
och omsorg

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-27
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§ 205 Motion (M) om en ny modell för kommunens
lokalförsörjning
(KS-2020-01044-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Ärendet
Ärendet avser svar på en motion från Moderaterna om en ny modell
för kommunens lokalförsörjning.
Överläggning
Sven Bredberg (M), Tom Emanuelz (M) och Liza-Maria Norlin (KD)
yrkar bifall till motionen.
Hans Forsberg (C) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Sven Bredberg (M) med fleras
förslag. 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), Signe Weiss (M), Thomas Burman (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A G Carlsson (M), PerMagnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M),
Margareta Engström (M), Joachim Jonsson (KD), Emelie Granemar
(KD), Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja Strid (KD) reserverar sig
mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 §198
 Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-06-22 § 66
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01044-3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-27
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 Motion (M) om en ny modell för kommunens lokalförsörjning
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-27
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§ 206 Korta frågor - korta svar
(KS-2021-00007)


Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om rutiner kring
uthyrning av elsparkcyklar.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens vice ordförande Niklas
Säwén (S).



Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om förskolan i Holm.
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lisa Tynnemark (S)



Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om påverkan på
närliggande fastigheter vid sprängningar i Logistikparken.
Frågan besvaras av Anita Bdioui (S), ordförande i Sundsvall
Logistikpark AB.



Jörgen Berglund (M) ställer en fråga om hur många personer
som har gått från extratjänst till att få jobb i Sundsvall.
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Jonas Väst (S).

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-27
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§ 207 För kännedom
(KS-2021-00008)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
 Valärenden - vakanta uppdrag per 2021-09-16


Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov
september, daterad 2021-09-14 (KS-2021-00021-7)



Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda beslut
enligt LSS, kvartal 1 2021
o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-06-15 § 66
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-06-07
o Statistikrapport LSS VON kvartal 1, 2021-06-07



Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL, kvartal 1 2021
o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-06-15 § 65
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-05-24
o Statistikrapport SoL VON kvartal 1, 2021-04-21



Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
2021-06-28:
o Motion (M) om undersökning för äldre döva, blinda eller
dövblinda att bo på samma boende
o Motion (M) om att inte kompensera indraget studiebidrag
med försörjningsstöd

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ledamöter

1

Parti

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-27

1 (3)

Närvarande1

Frida Burman
Stefan Eriksson
Niklas Säwén
Christina Nordenö
Jonas Väst
Anita Bdioui
Leif Wiklund

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

X
X
X
X
X
X
-

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
Ludvig Lind
Niclas Burvall
Fredrik Thunström
Priscilda Helenius
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

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(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)
(M)
(M)
(M)
(M)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X (§§ 179-199)
X
X
X
X
X

Jäv paragraf

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

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

Johan Nikula
Johan Hörting

§§ 179-186
§§ 187-207

Hans Backlund

§§179-207

Kent Larsson
Alaa Ourabi Alkhn

§§179-207
§§179-207

Signe Weiss
Thomas Burman

§§200-207
§§179-207

Per Lindstrand

§§179-207

Sven Bredberg
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 G Ottosson
Martin Jägesten
Åke Johansson
Miriam Monsell
Stefan Hill
Liza-Maria Norlin
Ronja Strid
Johnny Skalin
Jonas Lingdén
Annelie Henriksson
Gunnar Jönsson
Ove Skalin
Tomasz Baron
Marianne Eliasson
Mats Hellhoff
Eva-Lotta Söderström
Börje Mattsson

Ordförandens signatur

(M)
(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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-27

2 (3)

§190

Utdragsbestyrkande

Isabell Mixter

§190

Joachim Jonsson
Emelie Granemar

§§179-207
§§179-207

Björn Andersson

§§179-207

Cristian Haglund

§§179-207

Ersättare

Parti

Johan Nikula
Hans Backlund
Johan Hörting
Aagoth Lögdahl
Kristoffer Högstedt
Gustavsson
Ann-Christine Meiding
Rolf Nordin
Pernilla Holgert
Karolina Sundberg
Kent Larsson
Carina Staf
Alaa Ourabi Alkhn
Annika Söderberg
Michael Sjödin
Adele Flodin
Magnus Svensson
Lena Holmberg Eriksson
Åsa Melander
Henrik Öhman
Thomas Burman
Per Lindstrand
Signe Weiss
Peter Sjöbom
Per Wahlberg
Bo-Göran Strandfjäll
Martin Liljeros
Arne Engholm
Jeanette Lozanovski
Jonas Borg
Anneli Rehnfors
Erik Thunström
Maria Åström
Isabell Mixter
Olle Granath
Lotta Wesslén
Joachim Jonsson
Emelie Granemar
Björn Andersson
Cristian Haglund
Sven Dahl
Tobias Bringstål
Ulf Sawert

2

(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)
(-)

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-27

3 (3)

Närvarande2

Jäv paragraf

X (§§179-186, 201-207)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Justerarnas signaturer

§§ 179-186
§§179-207
§§187-207

§§179-207
§§179-207

§§179-207
§§179-207
§§200-207

§ 190

§§179-207
§§179-207
§§179-207
§§179-207

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

Tjänstgör paragraf

Utdragsbestyrkande

