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Justering 
 
Till justerare väljs Åsa Ulander och Catrin Eliasson med Leif Nilsson 
och Ronja Strid som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 192  Information från kommundirektör Åsa 
Bellander 
(KS-2019-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander 
om hur Sundsvall utvecklas och om aktuella händelser i kommunen. 
Hon informerar bland annat om följande: 
 

• Nya forskningsprojekt från samarbetet mellan Mittuniversitet 
och Sundsvalls kommun 

• Mobidig - Sundsvalls stadsbiblioteks nya upplevelsecenter 
invigdes den 4 september 

• Stort intresse för språkvänsverksamheten inom Favi  
• eMedborgarveckan genomfördes vecka 41 på Sundsvalls 

stadsbibliotek 
• En enkät för trygghetsmätning har skickats ut till 900 

sundsvallsbor av polisen i samarbete med Sundsvalls 
kommun och Stadsutveckling i Sundsvall AB 

• Den årliga dagen ”Rusta dig för vuxenlivet” om vad studier 
på Vuxenutbildningen innebär, för elever som läser sista året 
på gymnasiet 

• Unga Magasinet och Sundsvalls fritidsgårdar har HBTQ-
Certifierats 

• Arbetsmiljöveckan  hölls vecka 43 med bland annat 
föreläsningar av Anders Hansen 

• Norra Berget, Sundsvalls friluftsmuseum, går vidare som 
kandidat till Stora Turismpriset 2019 och kommer 
representera Västernorrland i den nationella tävlingen  

 
_ _ _ _ 
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§ 193  Allmänhetens frågestund 
(KS-2019-00004) 
 

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 
• Nadja Hessling ställer en fråga om föreläsare vid 

mångfaldsdagen. 
Frågan besvaras av nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integrations ordförande Christiane 
Rüdiger. 
 

• Jan-Olof Strindlund ställer en fråga om subventionering av 
Midlanda flygplats. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk. 
 

• Jan-Olov Strindlund ställer en fråga om krav på trästomme 
vid byggnationer. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius. 
 

• Kerstin Eriksson ställer en fråga om den tillfälliga 
busshållplatsen för busslinje 1, Bergsåker. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius. 
 

• Nils Jakobsson ställer en fråga om handlingsplan för invasiva 
arter. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius. 

 
_ _ _ _ 
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§ 194  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2019-00011) 
 

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 
Inga frågor enligt kommunallagen har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 195  Inkomna motioner 
(KS-2019-00917), (KS-2019-00916) 
 

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

• Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmar 
• Motion (KD) angående digitalt kompetenslyft för kommunens 

anställda 

Ärendet  
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag  
• Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmar, 

inlämnad 2019-10-28 
• Motion (KD) angående digitalt kompetenslyft för kommunens 

anställda, inlämnad 2019-10-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 196  Inkomna interpellationer 
(KS-2019-00898), (KS-2019-00920), (KS-2019-00919), (KS-2019-
00918) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att följande interpellationer får ställas: 
 

• Interpellation om underskottet i Socialnämnden 
• Interpellation angående LSS i Sundsvalls kommun 
• Interpellation angående föräldrastöd 
• Interpellation, Har vi koll på försvunna barn? 

Ärendet 
Fyra interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
Interpellationer besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation från Patrik Gustavsson (M) till Niklas Säwén 

(S) om underskottet i Socialnämnden 2019-10-22 
• Interpellation från Liza-Maria Norlin (KD) till Niklas Säwén 

(S) angående LSS i Sundsvalls kommun 2019-10-25 
• Interpellation från Ronja Strid (KD) till Niklas Säwén (S) 

angående föräldrastöd 2019-10-25 
• Interpellation från Ina Lindström Skandevall (L) till Eva 

Bergström Selling (S) Har vi koll på försvunna barn? 2019-
10-28  

 
_ _ _ _ 
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§ 197  Valärenden 
(KS-2019-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Hans Zetterkvists (V) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiekonferens, 
valberedningen, krisledningsnämnden, Sundsvall Logistikpark AB, 
Sundsvalls sjöfolksstiftelse, som ersättare i kommunstyrelsen, som 
representant/ägarombud i Leader Mittland Plus, som ägarombud i 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB samt som gruppledare i 
kommunfullmäktige för Vänsterpartiet, 
 
att notera att Kim Ottosson (V) blir ny gruppledare för Vänsterpartiet 
på 23% fr o m 2019-10-01 t o m 2019-12-31, 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Jan-Erik Iversen 
(M) som ledamot i kommunfullmäktige efter Marianne Oscarsson 
(M), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Peter Sjöbom (M) som ersättare i 
kommunfullmäktige efter Jan-Erik Iversen (M), för återstående delen 
av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Jan Heijbel (M) 
som ledamot i kommunfullmäktige efter Habib Effati (M), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Per Wahlberg (M) som ersättare i 
kommunfullmäktige efter Jan Heijbel (M), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 om att utse 
ledamot Anette Lövgren (S) från Ånge kommun till vice ordföranden 
i Överförmyndarnämnden Mitt för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse ledamot Anette Lövgren (S) från Ånge kommun till vice 
ordföranden i Överförmyndarnämnden Mitt från och med 2019-01-
01, för återstående delen av mandatperioden, 
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att utse Christian Haglund (SD) till ny ledamot i arvodeskommittén 
efter Carina Sandström (SD), för återstående delen av 
mandatperioden, samt 
 
att utse Jörgen Eriksson (M) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Jonas Ivarsson (M), för återstående delen 
av mandatperioden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 198  Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2020 med plan för 2021 
 (KS-2019-00819-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2020: 
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 
september,  
26 oktober, 30 november, 21 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2021: 
25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 27 
september,  
25 oktober, 29 november och 20 december, samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 med plan för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 215 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00819-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 199  Uppförandekod Sundsvalls 
kommunfullmäktige 
 (KS-2019-00725-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta uppförandekod för Sundsvalls kommunfullmäktige, dnr KS-
2019-00725-1, samt 
 
att presidiekonferensens uppdrag därmed anses vara avslutat. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att fastställa den uppförandekod för Sundsvalls 
kommunfullmäktige som tagits fram av Presidiekonferensen, på 
uppdrag av fullmäktige. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 216 
• Presidiekonferensens skrivelse - KS-2019-00725-2 
• Presidiekonferensens förslag till Uppförandekod i Sundsvalls 

kommunfullmäktige 
• Presidiekonferensens protokoll 2019-06-14 § 51 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24 §179 

 
_ _ _ _ 
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§ 200  Delårsrapport januari-augusti 2019 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2019-00763-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019 för kommunen 
och kommunkoncernen, 
 
att uppdra åt socialtjänsten att senast i samband med beslut om 
verksamhetsplan för 2020 till kommunstyrelsen överlämna förslag på 
hur vård- och omsorgsnämnden ska vara i balans år 2020, 
 
att uppdra åt förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration att senast i samband med verksamhetsplan för 2020 till 
kommunstyrelsen överlämna förslag på hur individ- och 
arbetsmarknadsnämnden ska vara i balans år 2020, 
 
att uppdra år barn- och utbildningsnämnden att senast i samband med 
verksamhetsplan för 2020 till kommunstyrelsen överlämna förslag på 
hur nämnden ska vara i balans år 2020, 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver redan tidigare fattade 
beslut skyndsamt ta fram förslag på förändringar i kommunens såväl 
frivilliga som tvingande verksamheter som innebär en sänkning av 
kommunens kostnader med 300 mnkr vid slutet av år 2021 och där 
förslagen måste ta hänsyn till 
 

• att den av kommunfullmäktige beslutade huvudprioriteringen 
om minskade skillnader i levnadsvillkor ska kunna 
genomföras, 

• att de särskilda satsningar på personalbemanningen inom  
äldreomsorgen som beslutats av kommunfullmäktige inte ska 
minska,  

• att andelen behöriga lärare inom kommunens förskolor och 
grundskolor inte ska minska, 

• möjligheten att motverka klimatförändringar, samt  
• att ingen skattehöjning genomförs 
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att kommunstyrelsen tar fram ett underlag med syfte att i samband 
med beslut om mål- och resursplan för år 2021-22 upphäva tidigare 
beslutade investeringar och fatta nya investeringsbeslut baserat på 
den nuvarande ekonomiska situationen, 
 
att Stadsbacken ges i uppdrag att tillsammans med dotterbolagen 
genomlysa bolagskoncernens verksamheter och ta fram förslag på 
kostnadsreduceringar i första hand och intäktshöjningar i andra hand 
med en målbild på 100 mkr vid slutet av år 2021 och att 
återrapportera till kommunstyrelsen, samt 
 
att notera barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott 
2019 och att barn- och utbildningsnämnden bedömer att inte nå en 
ekonomi i balans för 2019. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
augusti 2019 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet 
uppgår till 85,2 miljoner kronor för kommunen, vilket är 38,1 
miljoner kronor bättre än resultatet för januari-augusti 2018. 
 
Resultatprognosen för 2019 uppgår till -35 miljoner kronor vilket är 
cirka 141 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. 
Prognosen är också cirka 215 miljoner kronor lägre än 
kommunfullmäktiges mål på ett resultat på 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson inleder med att föredra ärendet. 
Därefter presenteras kommunrevisionens bedömning av 
delårsrapporten av kommunrevisionens ordförande Rodney 
Engström. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut men med ändring av lydelse för attsats 5 och 7: 
 
Ny lydelse att-sats 5: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver redan tidigare 
fattade beslut skyndsamt ta fram förslag på förändringar i 
kommunens såväl frivilliga som tvingande verksamheter som 
innebär en sänkning av kommunens kostnader med 350 mnkr vid 
slutet av år 2021 och där förslagen måste ta hänsyn till 
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• Att man fortsatt erbjuder insatser och stöd till de mest 

utsatta barn och unga i kommunen 
• Att kvalitén i vård och omsorg av äldre inte sänks 
• Att andelen behöriga lärare inom kommunens förskolor 

och grundskolor inte ska minska, 
• Att föreslagna förändringar inte påverkar miljön negativt 
• Att ingen skattehöjning genomförs 

 
Ny lydelse att-sats 7: 

att Stadsbacken ges i uppdrag att tillsammans med 
dotterbolagen genomlysa bolagskoncernens verksamheter och 
ta fram förslag på kostnadsreduceringar i första hand och 
intäktshöjningar i andra hand med en målbild på 100 mkr vid 
slutet av år 2021. 

 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till attsats 1-4, 6 och 8 i 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Han yrkar på ändring av lydelse 
för attsats 5 och 7 samt på en tilläggsattsats: 
   
Ny lydelse att-sats 5: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver redan tidigare 
fattade beslut skyndsamt ta fram förslag på förändringar i 
kommunens såväl frivilliga som tvingande verksamheter som 
innebär en sänkning av kommunens kostnader med 300 mnkr 
vid slutet av år 2021 

 
Ny lydelse att-sats 7: 

att Stadsbacken ges i uppdrag att tillsammans med 
dotterbolagen genomlysa bolagskoncernens verksamheter och 
ta fram förslag på effektiviseringar för att öka resultatet i 
koncernen samt redovisa utifrån denna nivå på väntat resultat 
vid slutet av 2021 

 
Tilläggsattsats: 

att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en handlingsplan 
som ökar måluppfyllelsen av de verksamhetsmål som inte 
uppnås under 2019 

 
Vidare önskar han lämna en protokollsanteckning. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
men med ändring av lydelse för attsats 7: 
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Ny lydelse att-sats 7: 

att Stadsbacken ges i uppdrag att tillsammans med 
dotterbolagen genomlysa bolagskoncernens verksamheter och 
ta fram förslag på kostnadsreduceringar i första hand och 
intäktshöjningar i andra hand med en målbild på 100 mkr vid 
slutet av år 2021 och att återrapportera till kommunstyrelsen 

 
Liza-Maria Norlin (KD) och Emil Esping (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Christiane Rüdiger (V) och Niklas Säwén (S) instämmer i Peder 
Björks (S) yrkande. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut och instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande för attsats 5 och 
Peder Björks (S) yrkande för attsats 7. Vidare instämmer hon i Stefan 
Falks (L) tilläggsattsats. 
 
Alicja Kapica (M) instämmer i Viktoria Jansson (M) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Peder 
Björk (S) med fleras förslag, dels Viktoria Janssons (M) förslag och 
dels Stefan Falk (L) med fleras förslag. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Peder 
Björk (S) med fleras förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Lars A.G Carlsson (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Åsa 
Melander (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), Alex Nilsson (L), 
Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Emil Esping (KD), 
Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja Strid 
(KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Emil Esping (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vid dagens beslut i frågan om delårsrapport januari-augusti 2019 
för kommunen och kommunkoncernen så tillstyrker vi förslaget till 
kommunfullmäktiges beslut i attsatserna 1-4, 6 samt 8. Däremot 
yrkar vi idag avslag till den del i attsats 5 som rör begränsningar i 
besparingsåtgärder samt en strykning inom attsats 7 angående 
siffersättandet av Stadsbackens förslag för att öka resultatet. 
Orsaken är inte att det är fel att i rådande ekonomiska läge 
genomföra kraftiga kostnadsminskningar eller förbättra 
bolagskoncernens resultat, men att de förslag till begränsningar eller 
resultat som föreslås menar vi läggs fram i fel skede i processen. Nu 
bör arbetet med att ta fram förslag till en bruttolista åtgärder ske 
utan skygglappar för att i nästa skede, i den politiska processen med 
att välja bland förslagen, definiera vad som är rimligt och vad som 
inte är det i förhållande till partiernas politiska visioner. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 221 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-10-07 - § 67 
• Majoritetens förslag till beslut ”En stark välfärd kräver åtgärder 

för en ekonomi i balans” 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00763-1  
• Delårsrapport januari-augusti 2019 för kommunen och 

kommunkoncernen 
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 § 138 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 
• Protokoll socialnämnden 2019-09-26 § 137 
• Socialnämndens skrivelse 
• Kompletterande åtgärdsplan Delårsrapport 2 år 2019 

Socialnämnden 
 

_ _ _ _ 
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§ 201  Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
(KS-2018-01001-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Sveriges kommuner och landstings rekommendation om 
gemensam finansiering, 
 
att i kommande beslut om 2020 års kompletteringsbudget avsätta 
200 000 kr för denna finansiering, samt  
 
att inarbeta en årlig kostnad om 200 000 kr i kommande Mål och 
resursplan för 2021 och 2022 med plan för 2023-24 genom att utöka 
vård- och omsorgsnämndens ram. 

Ärendet 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har bett kommunerna ta 
ställning till ett förslag om gemensam finansiering av 
kunskapsstyrning. Med det menas kvalitetsregister, stöd för 
uppföljning och analys samt nationell samordning i socialtjänstens 
verksamheter. Kostnaden för Sundsvall skulle bli 200 000 kr per år i 
fyra år framåt. Socialnämnden har beslutat att ställa sig bakom 
förslaget, samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för 
beslut om finansiering.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till ärendet. 
 
Niklas Säwén (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. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Reservation 
Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 219 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2019-10-07 - § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-01001-5  
 
_ _ _ _ 
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§ 202  Upphävande av tidigare beslut om att 
fusionera Bussgods i Västernorrland AB med 
Bussgods i Norr AB 
(KS-2019-00553-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förvärvar 1/3 av 
aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att det gemensamma bolaget 
Bussgods i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB 
som plattform för kommande fusion, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län säljer Bussgods i 
Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr 
AB, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att ge det gemensamma 
bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i 
Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter 
genomföra en formell fusion under hösten 2018, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare 
tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma 
bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 
 
att upphäva tidigare fattade beslut om att Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som blivande ägare 
tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit till det 
gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 
 
att besluten om att upphäva tidigare beslut kopplade till Bussgods i 
Norr AB sker under förutsättning att inga avtal tecknats i Bussgods i 
Norr AB:s namn som omfattar Kommunalförbundet i 
Västernorrlands län, dess medlemmar eller Bussgods i 
Västernorrland AB. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 § 165 att godkänna att 
Bussgods i Västernorrland AB tillsammans med Bussgods i 
Västerbotten AB och Bussgods i Norrbotten AB starta det 
gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB. Syftet med ett 
gemensamt bolag var att tillgodose behovet av godsleveranser i 
regionen och skapa bättre samordningsmöjligheter för att bättre 
kunna möta marknadens behov. 
 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län beslutade däremot i maj 2019 att upphäva beslutet om ett 
gemensamt bolag. Samtidigt beslutade de föreslå 
kommunalförbundets medlemmar fatta likalydande beslut. 
Kommunfullmäktige bör fatta ett likalydande beslut eftersom tidigare 
fattat beslut inte längre kan genomföras. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 223 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-09-17 - § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00553-2 
• Protokollsutdrag Förbundsdirektionens sammanträde 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-09-24 §165 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-08-06 
 
_ _ _ _ 
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§ 203  Samlat yttrande för fortsatt utredning av 
lokalisering av ev. nytt avloppsreningsverk -
utifrån fördjupade utredningar för Sundsvall 
Vattens avloppsstrategi, scenario 1 
(KS-2019-00478-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att Sundsvall Vatten AB genomför en fördjupad 
utredning av lokaliseringsalternativet Kubikenborg, 
 
att lokaliseringen av ett eventuellt nytt avloppsreningsverk vid 
Kubikenborg även ska samrådas med alla berörda intressenter i 
samband med samråd om Sundsvalls kommuns översiktsplan, 
 
att upphäva första att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2015-02-
23 §112 ”att Tivoliverkets rötning av slam inte längre ska ske på 
Norra Kajen…”, 
 
att fortsatt exploatering inom ytan för lokaliseringsalternativet 
Kubikenborg ska invänta ställningstagande om val av scenario för 
framtida avloppsrening, 
 
att utredaren ska göra en socioekonomisk analys som en del av de 
fördjupade utredningarna av de tre scenarierna, 
 
att Sundsvall Vatten AB i den fortsatta ekonomiska analysen även 
ska göra en ekonomisk bedömning utifrån vilken effekt en eventuell 
investering får för kommunens samlade ekonomi, samt   
 
att Sundsvall Vatten AB i närtid ska köpa den mark som krävs för 
aktuellt lokaliseringsalternativet Kubikenborg. 

Ärendet 
Stadsbacken AB har på önskemål från Sundsvall Vatten AB lämnat 
en begäran om samlat yttrande från Sundsvalls kommun, för 
lokalisering av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall.  
 
Normalt hanteras större lokaliseringar i samband med kommunens 
översiktsplanering. I detta fall är det inte heller ett investeringsbeslut 
i nytt avloppsreningsverk som efterfrågas. Kommunstyrelsekontoret 
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har därför fört dialog med handläggare på MittSverige Vatten & 
Avfall om vilket sorts beslut som behövs. Slutsatsen av dialogen är 
att Sundsvall Vatten av ekonomiska skäl önskar gå vidare med en 
fördjupad utredning av den mest sannolika lokaliseringen, och vill ha 
Sundsvalls kommuns godkännande att avgränsa utredningen till 
detta. Den nya lokaliseringen (scenario 1) ska sedan jämföras med 
fördjupade utredningar av centraliserad slamhantering (scenario 2) 
och befintlig struktur (scenario 3). 

Jäv 
Jäv antecknas för Kim Ottosson (V). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 227 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 58 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00478-4 
• Bilaga 1 Lokaliseringsutredning - Nytt avloppsreningsverk i 

Sundsvall 
• Bilaga 2 Möjliga lokaliseringars uppfyllande av avloppsstrategin 
• Bilaga för kännedom Fördjupade utredningar 
• Miljönämndens svar internremiss 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-28 § 123 
• Stadsbyggnadsnämndens yttrande internremiss 
• Sundsvall Energis mailsvar på internremiss 
• Protokollsutdrag SBAB 2019-05-03 § 44 
• PM-Beslut SBAB - Begäran om samlat yttrande för lokalisering 

av eventuellt nytt avloppsreningsverk i Sundsvall 
• Protokollsutdrag SVAB 2019-02-21-22, § 13 
• Tjänsteärende SVAB Begäran om samlat yttrande, lokalisering av 

ev nytt ARV i Sundsvall 

Uppföljning av beslut 
Lokalisering av avloppsreningsverk ska ingå i kommande förslag till 
översiktsplan, som sannolikt lämnas till kommunfullmäktige för 
beslut om antagande under första halvåret 2021. 
 
_ _ _ _ 
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§ 204  Stadsvision Sundsvall - Redovisning av 
aktiviteter 2018 och inriktning för arbetet 2019 - 
återremitterat ärende 
(KS-2019-00161-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen, KS-2019-00161-7, samt 
 
att godkänna inriktningen för arbetet 2019. 

Ärendet 
Ärendet är en redovisning av aktiviteter utförda 2018 och förslag till 
arbetsinriktning för Stadsvision Sundsvall år 2019 i enlighet med det 
som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 2018-01-24 §4, dnr SBN-
2018-00047.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 228 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 60 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00161-7 
• Stadsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-08-28 § 120 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Protokollsutdrag KS 2019-05-13 §136 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadskontoret redovisar arbetsinriktning och återrapporterar 
årligen utfört arbete till stadsbyggnadsnämnden. 
Kommunstyrelsekontoret rapporterar i sin tur vidare till 
kommunfullmäktige. 
 
_ _ _ _ 
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§ 205  Behov av tillfälliga boendeplatser samt 
finansiering av Slink In och dess lokalbehov 
(KS-2019-00693-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja socialnämnden 349,5 tkr för verksamheten Slink In under 
perioden 2019-11-15--2019-12-31, 
 
att anslaget 2019 finansieras med medel ur kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov, 
 
att bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden 815,5 tkr för 
perioden 2020-01-01--2020-04-15 samt 349,5 för perioden 2020-11-
15--2020-12-31 för verksamheten Slink In under år 2020, 
 
att hänskjuta finansieringen av anslaget på totalt 1 165 tkr för år 
2020 till Kompletteringsbudget 2020, 
 
att anslaget på 1 165 tkr fr.o.m. år 2021 inarbetas i Mål och 
resursplan för 2021-2022 med plan 2023-2024 samt, 
 
att ge kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att lösa det 
långsiktiga behovet av funktionella lokaler i ett centralt läge för Slink 
In senast den 31 december 2019. 

Ärendet 
Detta ärende handlar om ställningstagande till en övergripande 
utredning avseende behov av tillfälliga boendeplatser samt 
finansiering av och lokaler för verksamheten Slink In. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut med följande tilläggsattsats: 
 

att bifalla socialnämndens begäran att en övergripande 
utredning genomförs avseende behov av tillfälliga 
boendeplatser i kommunen 
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Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vidare yrkar han avslag till Liza-Maria Norlins (KD) 
tilläggsattsats.  
 
Catrin Eliasson (L), Mats Hellhoff (SD) och Patrik Gustavsson (M) 
instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med 
fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD), 
Ronja Strid (KD), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson 
(L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Johnny Skalin (SD), 
Svetlana Afanasyeva (SD), Tomasz Baron (SD), Gunnar Jönsson 
(SD), Olga Nordlund (SD), Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff 
(SD), Eva-Lotta Söderström (SD), Börje Mattsson (SD), Lars 
Skoglund (SD), Lars A.G Carlsson (M), Alicja Kapica (M), Viktoria 
Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Lina 
Modén (M), Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda 
Strandfjäll (M), Åsa Melander (M), Thomas Burman (M), Jan 
Heijbel (M), Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik 
Iversen (M) och Margareta Engström (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 229 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 61 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00693-1 
• Socialnämndens protokollsutdrag 2019-08-29 § 116 
• Socialtjänstens skrivelse Behov av tillfälliga boendeplatser 

vintern 2019-2020 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-05-23 § 85 
• Socialtjänstens skrivelse Utvärdering av utökade öppetttider för 

Slink In 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 206  Motion (M), (FP), (KD) angående 200 nya 
äldreboendeplatser 
(KS-2015-00546-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Ärendet handlar om svar på en motion om 200 nya 
äldreboendeplatser byggda och drivna av andra utförare än 
kommunen. 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M), Stefan Falk (L) och Ronja Strid (KD) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och dels Patrik 
Gustavsson (M) med fleras förslag om att bifalla motionen. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 
Lars A.G Carlsson (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Åsa 
Melander (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), Alex Nilsson (L), 
Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Emil Esping (KD), 
Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja Strid 
(KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 230 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 62 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2015-00546-7 
• Motion (M) angående 200 nya äldreboendeplatser 
• Socialnämndens protokoll 2015-11-18 § 212 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Remissvar från KPR på Motion från M, FP och KD om 

äldreomsorgsplatser i Sundsvall 

Uppföljning av beslut 
Ärendet kräver ingen särskild uppföljning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 207  Motion (M) Miljöfond för Sundsvallsbukten 
(KS-2019-00535-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
I Moderaternas motion föreslås att kommunfullmäktige beslutar att 
ge ökat anslag till miljönämnden om 250 000 kronor årligen för 
avsättning till en miljöfond. Fondens medel skall användas till 
saneringsarbete i Sundsvallsbukten. Påverkansarbete inom 
kommunkoncernen föreslås också påbörjas, för att säkerställa att de 
ansvariga industrierna finansierar en skälig del av saneringsarbetet 
tillsammans med kommunen. 

Överläggning 
Margareta Engström (M), Mikael Gäfvert (M) och Liza-Maria Norlin 
(KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och dels Margareta 
Engström (M) med fleras förslag att bifalla motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Lars A.G Carlsson (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Per Lindstrand (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Åsa 
Melander (M), Thomas Burman (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg 
(M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Margareta 
Engström (M), Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria 
Norlin (KD) och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 231 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00535-3 
• Motion (M) Miljöfond för Sundsvallsbukten 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 208  Motion (SD) Kartor över gifter i luft, vatten 
och mark 
(KS-2019-00456-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion gällande publicering av 
länsstyrelsens kartor över förorenade och misstänkt förorenade 
områden, på kommunens hemsida.  
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta: Att 
publicera kartor över områden med förhöjda halter av giftiga ämnen i 
luft, vatten och mark på kommunens hemsida. 

Överläggning 
Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad och dels Eva-
Lotta Söderströms (SD) förslag att bifalla motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Johnny Skalin (SD), Svetlana Afanasyeva (SD), Tomasz Baron (SD), 
Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund (SD), Marianne Eliasson (SD), 
Mats Hellhoff (SD), Eva-Lotta Söderström (SD), Börje Mattsson 
(SD) och Lars Skoglund (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 232 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00456-2 
• Motion (SD) Kartor över gifter i luft, vatten och mark 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning krävs. 
 
_ _ _ _ 
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§ 209  Motion (L) om att professionalisera 
mentorskapet - för lärarna och elevernas skull 
(KS-2018-00864-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Alex Nilsson (L) och Stefan Falk (L) har för Liberalernas räkning 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige, om att professionalisera 
mentorskapet i kommunens skolor genom att öppna upp för andra 
yrkesgrupper än lärare att vara mentorer. Det här ärendet är ett svar 
på motionen. 

Överläggning 
Alex Nilsson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrens förslag att anse motionen besvarad och dels Alex 
Nilssons (L) förslag att bifalla motionen. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 

Reservation 
Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson (L), Catrin 
Eliasson (L) och Ina Lindström Skandevall (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 233 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00864-5 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 § 58 
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• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-02-05 
• Motion (L) om att professionalisera mentorskapet - för lärarna 

och elevernas skull 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 210  Motion (L) om att införa central rättning av 
nationella prov 
(KS-2018-00865-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen, samt 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda 
förutsättningar för införande av central rättning av nationella prov. 

Ärendet 
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) har via 
Liberalernas fullmäktigegrupp lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige, där de föreslår i huvudsak att grundskolorna i 
Sundsvalls kommun inför central rättning av nationella prov. Det här 
ärendet är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L), Sanna Jonsson (C) och Viktoria 
Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 234 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00865-5 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 § 59 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-01-31 
• Motion (L) om att införa central rättning av nationella prov 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning krävs. 
_ _ _ _ 
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§ 211  Motion (MP) om möjlighet att anlägga en 
egen skolträdgård 
(KS-2018-00717-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion där de föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om att avsätta resurser, så att de 
förskolor och skolor som så önskar ska ges möjlighet att anlägga en 
skolträdgård. Det här ärendet är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Emil Esping (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och dels Emil Espings 
(KD) förslag att bifalla motionen. Hon ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Reservation 
Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 235 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 67 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00717-5 
• Intern remiss skolträdgårdar 
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• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 § 96 
• Remiss -  att anlägga en egen skolträdgård 
• Motion (MP) om möjlighet att anlägga en egen skolträdgård 
 
_ _ _ _ 
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§ 212  Motion (KD) angående införande av 
frivilligcentral i Sundsvalls kommun 
(KS-2017-00814-11) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Hans Brynielsson (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående införande av Frivilligcentral i 
Sundsvalls kommun. Det här ärendet är ett svar på motionen.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Olga Nordlund (SD) och Catrin Eliasson 
(L) yrkar bifall till motionen. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att avslå motionen. Vidare önskar hon lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och dels Liza-Maria 
Norlin (KD) med fleras förslag att bifalla motionen. Hons ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson (L), Catrin 
Eliasson (L), Ina Lindström Skandevall (L), Johnny Skalin (SD), 
Svetlana Afanasyeva (SD), Tomasz Baron (SD), Gunnar Jönsson 
(SD), Olga Nordlund (SD), Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff 
(SD), Eva-Lotta Söderström (SD), Börje Mattsson (SD), Lars 
Skoglund (SD), Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD), Liza-
Maria Norlin (KD) och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Moderaterna ställer sig positivt med en frivilligcentral för Sundsvalls 
kommun och således förstärka insatserna av frivilliga i samhället. 
Men med tanke på kommunens ekonomiska läge ser vi i dagsläget 
inget ekonomiskt underlag för att införa detta. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 236 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 68 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00814-11 
• Remissvar från pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet 
• Protokollsutdrag PLU 2018-12-18 §81 
• Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24 § 100 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Socialnämnden 2018-03-21 § 46 
• Motion (KD) angående införande av frivilligcentral i Sundsvalls 

kommun 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 213  Motion (KD) angående pris för bästa 
volontärinsats 
(KS-2018-00897-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), Stefan Hill (KD) och 
Miriam Monsell (KD) har via Kristdemokraternas fullmäktigegrupp 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en årlig 
utmärkelse för bästa volontärinsats för barn och ungdomar upp till 18 
år.  

Överläggning 
Ronja Strid (KD) och Tomaz Baron (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att avslå motionen.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och dels Ronja Strid 
(KD) med fleras förslag att bifalla motionen. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD), 
Ronja Strid (KD), Johnny Skalin (SD), Svetlana Afanasyeva (SD), 
Tomasz Baron (SD), Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund (SD), 
Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), Eva-Lotta Söderström 
(SD), Börje Mattsson (SD) och Lars Skoglund (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 237 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2019-09-24 - § 69 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00897-6 
• Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-27 § 19 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2019-01-21 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 § 57 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-02-05 
• Motion (KD) angående pris för bästa volontärinsats 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 214  Motion (KD) angående införande av 
byapeng 
(KS-2018-00896-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja Strid (KD) har lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige om att införa en byapeng i 
Sundsvalls kommun. Det här ärendet är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Tom Emanuelz (M) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Hans Forsberg (C) och Kim Ottosson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad och dels Liza-
Maria Norlin (KD) med fleras förslag att bifalla motionen. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 238 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-09-17 - § 64 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00896-4  
• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-03-27 § 32 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2019-02-08 
• Motion (KD) angående införande av byapeng, 2018-11-26 
_ _ _ _
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§ 215  Motion (MP) om att ta fram en plan för hur 
Sundsvall ska bli fossilfritt till 2045 
(KS-2018-00720-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat en motion angående framtagande av en plan 
för hur Sundsvall ska bli fossilfritt till 2045. Miljöpartiet föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 
 
- att kommunen tar fram en plan för hur Sundsvalls kommun, 
inklusive alla verksamheter som sker inom kommunens gränser, ska 
vara fossilfria 2045. 
 
- att planen ska innehålla konkreta delmål avseende mängden 
växthusgaser som får släppas ut vid olika tidpunkter (årtal). 
 
- att planen ska följas upp på ett sådant sätt att mängden växthusgaser 
som orsakas av medborgare, företag och organisationer i Sundsvall, 
beräknas och jämförs mot målen. 

Överläggning 
Niklas Evaldsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 239 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-09-17 - § 65 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00720-3 
• Miljöstrategiskt program 2020-2030 – remissversion april 2019 

(KS-2019-00358-4) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-28 44 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
• Utredningsuppdrag - Minskad klimatpåverkan april 2019 (KS-

2019-00358-4) 
• Motion (MP) om att ta fram en plan för hur Sundsvall ska bli 

fossilfritt till 2045, 2018-09-24 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-28 45 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 216  Motion (KD) angående Plastic Zero-arbete i 
Sundsvalls kommun 
(KS-2019-00122-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad.  

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår att Sundsvalls kommun, inom 
kommunkoncernen, startar ett projekt där man undersöker lokala 
avfallskällor och initierar ett projekt för att minska plastavfall inom 
de verksamheter som kommunen är huvudman.  
 
Förslag till beslut: Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige 
besluta att införa ett Plastic Zero-projekt i våra kommunala 
verksamheter. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Margareta Engström 
(M) yrkar bifall till motionen. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att anse motionen besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad och dels Liza-
Maria Norlin (KD) med fleras förslag att bifalla motionen. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation  
Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD), 
Ronja Strid (KD), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson 
(L), Catrin Eliasson (L), Ina Lindström Skandevall (L), Lars A.G 
Carlsson (M), Peter Sjöbom (M), Viktoria Jansson (M), Patrik 
Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Per Lindstrand (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Åsa 
Melander (M), Thomas Burman (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg 
(M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Margareta 
Engström (M), reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-10-14 - § 240 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2019-09-17 - § 66 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00122-3  
• Miljöstrategiskt program 2020-2030 – remissversion april 2019 

(KS-2019-00358-4) 
• Avfallsplan 2020-2030 - samrådsversion april 2019 (KS-2019-

00364-4) 
• Motion (KD) angående Plastic Zero-arbete i Sundsvalls kommun, 

2019-01-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 217  Korta frågor - korta svar 
(KS-2019-00007) 
 

Ärendet 
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om belysningen vid rondellen 
söder om Alnöbron.   
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
Catrin Eliasson (L) ställer en fråga om hur bistånd betalas ut i 
parförhållanden. 
Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Niklas Säwén (S). 
 
Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om politiska partier får anordna 
politiska sammanställningar på äldreboenden.  
Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Niklas Säwén (S). 
 
Thomas Burman (M) ställer en fråga om ställplatser för husbilar på 
södra kajen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga om möjligheter för på- och 
avstigning samt parkering för funktionshindrade vid ombyggnationen 
av nya resecentrum. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om tidsplanen för 
beredning av ”Motion (L) om att upphöra med kommunala 
fyrverkerier.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 
Emil Esping (KD) ställer en fråga om hanteringen av stora snöhögar i 
korsningar. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
_ _ _ _ 
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§ 218  För kännedom 
(KS-2019-00008) 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna.   

Ärendet 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Q2 2019: 

Socialnämndens protokoll 2019-08-29 § 125 
Socialtjänstens skrivelse 2019-08-09  
Statistikrapport av ej verkställda beslut enligt SoL, 
2019-07-24  

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2019-10-15 (KS-2019-00021-8) 

• Motioner, inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-09-30: 

- Motion (M) om långsiktigt samarbete med föreningar 
rörande nattvandring (KS-2019-00820) 

- Motion (KD) angående undersökningar av elevers 
skolmiljö (KS-2019-00833) 

- Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget 
(KS-2019-00834) 

- Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla (KS-
2019-00835) 

- Motion (KD) angående motorcykelparkeringar (KS-
2019-00836) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2019-10-17, reviderad 
2019-10-25 
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• Revisionsrapport, Granskning av delårsbokslut 2019-08-31 

• Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019-08-31 
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Tjänstgör 
paragraf 

      

Peder Björk (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) -  Lars-Olof Boström §§ 192-218 
Anita Bdioui (S) X    
João Pinheiro (S) -  Frida Burman §§ 192-218 
Diana Kapitanska (S) X    
Jan Lahti (S) X    
Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) X    
Marie Sjöbom Olsson (S) X    
Stefan Broman (S) -  Leif Wiklund §§ 192-218 
Annika Kallin (S) X    
Kenneth Högström (S) X    
Inger Arvidsson (S) X    
Rose-Marie Antonic (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) -  Rebecca Lampinen §§ 192-218 
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X    
Roger Johansson (S) X    
Malin Larsson (S) -  Karolina Sundberg §§ 192-218 
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Mathias Hansson (S) X §§ 192-214  Alaa Ourabi Alkhn §§ 2015-218 
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Magnus Haak (S) -  Kent Larsson §§ 192-218 
Niclas Burvall (S) X    
Fredrik Thunström (S) X    
Frida Smedberg (S) -  Carina Staf §§ 192-218 
Jörgen Berglund (M) -  Lars A.G Carlsson §§ 192-218 
Alicja Kapica (M) X §§ 192-212  Peter Sjöbom §§ 213-218 
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Lina Modén (M) X §§ 192-206  Per Lindstrand §§ 207-218 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Linda Strandfjäll (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) -  Åsa Melander §§ 192-218 
Josefin Eurenius (M) -  Thomas Burman §§ 192-218 
Jan Heijbel (M) X    
Sven Bredberg (M) X    
Cecilia Backlund (M) X    
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Jan-Erik Iversen (M) X    
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Alex Nilsson (L) X    
Catrin Eliasson (L) X    
Annelie Luthman (L) X §§ 192-208  Ina Lindström 

Skandevall 
§§ 209-218 

Sanna Jonsson (C) X    
Emma Flemström Heurgren (C) -  Anna Edin §§ 192-218 
Jan Ola Andersson (C) X    
Hans Forsberg (C) X    
Magnus Persson (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Christiane Rüdiger (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X    
Jenny Karlstein (V) X    
Hans Zetterkvist (V) -  Kim Ottosson 

 
Hicham Elkahtib 

§§ 192-202 
§§204-218 
§ 203 

Ann Modin (V) X    
Åke Johansson (V) X    
Emil Esping (KD) X    
Stefan Hill (KD) -  Miriam Monsell §§ 192-218 
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) X    
Svetlana Afanasyeva (SD) X    
Stig Bergström (SD) -  Tomasz Baron §§ 192-218 
Gunnar Jönsson (SD) X    
Olga Nordlund (SD) X §§ 192-214  Ove Skalin §§ 2015-218 
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
Anneli Lindholm (SD) -  Eva-Lotta Söderström §§ 192-218 
Börje Mattsson (SD) X    
Lars Skoglund (SD) X    
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Lars-Olof Boström (S) X  §§ 192-218 
Frida Burman (S) X  §§ 192-218 
Leif Wiklund (S) X  §§ 192-218 
Priscilda Helenius (S) X   
Johan Nikula (S) X §§ 192-206   
Eva Bergström Selling (S) X   
Hans Backlund (S) X   
Monika Lindberg (S) X §§ 192-207   
Rebecca Lampinen (S) X  §§ 192-218 
Ludvig Lind (S) -   
Karolina Sundberg (S) X  §§ 192-218 
Kent Larsson (S) X  §§ 192-218 
Carina Staf (S) X  §§ 192-218 
Alaa Ourabi Alkhn (S) X  §§ 215-218 
Annika Söderberg (S) X   
Michael Sjödin (S) -   
Adele Flodin (S) X   
Lars A.G Carlsson (M) X  §§ 192-218 
Åsa Melander (M) X  §§ 192-218 
Henrik Öhman (M) -  §§ 192-218 
Thomas Burman (M) X   
Per Lindstrand (M) X  §§ 207-218 
Signe Weiss (M) -   
Peter Sjöbom (M) X  §§ 213-218 
Per Wahlberg (M) X   
Arne Engholm (L) -   
Ina Lindström Skandevall (L) X  §§ 209-218 
Martin Liljeros (L) X   
Anna Edin (C) X  §§ 192-218 
Jonas Borg (C) X   
Anneli Rehnfors (C) X   
Erik Thunström (C) -   
Kim G Ottosson (V) X § 203 §§ 192-202 §§204-218 
Hicham Elkahtib (V) X §§ 192-211  § 203 
Karin Gustafsson (V) X   
Miriam Monsell (KD) X  §§ 192-218 
Joachim Jonsson (KD) X §§ 192-205   
Tomasz Baron (SD) X  §§ 192-218 
Eva-Lotta Söderström (SD) X  §§ 192-218 
Ove Skalin (SD) X  §§ 215-218 
Annelie Henriksson  (SD) X   
Jonas Lingdén  (SD) X   
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