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Justering 
 
Till justerare väljs Niklas Säwén och Alex Nilsson med Kim 
Ottosson och Lina Modén som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 238  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: 
 

• Premiär för kommunens första podd – DiggInpodden 
 

• Sportoteket blir permanent verksamhet som Fritidsbanken 
 

• Årets kultur- och idrottsstipendiater 
 

• Dialogträff med nyanlända om upplevelsen av den första 
tiden i Sundsvall 

 
• Studie- och yrkesvägledare inbjudna till dag på Södra berget 

anordnad av Svenskt näringsliv 
 
_ _ _ _ 
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§ 239  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 
• Maria Stjärnalv ställer en fråga om nya tekniken 5G kopplat 

till miljö och säkerhet. 
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell 
Bergkvist (C). 
 

• Birgitta Wallström ställer en fråga om 5G och strålning.  
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell 
Bergkvist (C). 
 

• Erika Östman (S) ställer en fråga om trafiksäkerhet i 
korsningen Parkgatan/Gränsgatan. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Erika Östman (S) ställer en fråga om trygghet i gångtunnlar 
vid Södra Järnvägsgatan. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

 
_ _ _ _ 
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§ 240  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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§ 241  Inkomna motioner 
(KS-2019-01011, KS-2019-01114, KS-2019-01115) 
 

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

• Motion (M) Refill Sundsvall 
• Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet med 

näringslivsprogrammet 
• Motion (KD) angående utredning av kongresshall 

 

Ärendet  
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag  
• Motion (M) Refill Sundsvall 
• Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i enlighet med 

näringslivsprogrammet, inlämnad 2019-12-16 
• Motion (KD) angående utredning av kongresshall, inlämnad 

2019-12-16 
 

 
_ _ _ _ 
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§ 242  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 243  Interpellationssvar - Har vi koll på 
försvunna barn? 
(KS-2019-00918) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 
 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Ina Lindström 
Skandevall (L) den 28 oktober en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om kommunen har koll på 
försvunna barn. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) presenterar interpellationen och barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Eva Bergström Selling (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 

tillförordnade ordförande Eva Bergström Selling (S)  
• Interpellation från Ina Lindström Skandevall (L) till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande om kommunen har koll på 
försvunna barn. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Kim Ottoson (V) till representant/ägarombud i Leader 
Mittland Plus efter Hans Zetterkvist (V), fram till ordinarie 
föreningsstämma 2023, 
 
att bevilja Frida Burmans (S) avsägelse som ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden, 
 
att notera att Isabell Mixter (V) blir ny gruppledare för 
Vänsterpartiet med 23 % tjänstgöringsgrad fr o m 2020-01-01, 
 
att utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot i kommunfullmäktiges 
presidiekonferens efter Hans Zetterkvist (V), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Sarah Abdullah (S) till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden 
efter Frida Burman (S), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Jan Lahti (S) till vice ordförande i Sundsvall Energi AB och 
Korsta Oljelager AB efter Ulf Rehnberg (S), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Pirjo Linna (S) till ny ledamot i Sundsvall Energi AB  
samt till ny ersättare i Korsta Oljelager AB efter Jan Lahti (S) för 
återstående delen av mandatperioden.  

------------- 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse nedan angivna personer i kommunala nämnder: 
 
 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden, 2020-01-01 – 2022-
12-31 
Ledamöter 
Jan-Ola Andersson (C) 
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Ersättare 
Anja Åkerlind (C) 
 
Vård- och omsorgsnämnden, 2020-01-01 – 2022-12-31 
Ledamöter 
Jeanette Lindblom (C), vice ordförande 
 
Ersättare 
Yvonne Flodén (C) 
Michael Westin (L) 
Arne Engholm (L) 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2019-12-05, reviderad 2019-

12-13, samt kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 245  Revidering av Tekniskt omräknad Mål och 
resursplan 2020 med plan för 2021-2022 samt 
justerade Ekonomiska ramar 2020 (Årsbudget 
2020) 
 (KS-2019-00944-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reviderad Tekniskt omräknad mål och resursplan 2020 
med plan för 2021-2022 för vård- och omsorgsnämnden, individ- och 
arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen enligt bilaga 1, med 
tillägget att kommunstyrelsens centrala anslag för 
personalkostnadsökningar justeras med -40 mnkr samtidigt som 
ramen för individ- och arbetsmarknadsnämnden justeras med + 30 
mnkr och vård- och omsorgsnämnden med +10 mnkr. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 153 att fastställa 
Tekniskt omräknad mål och resursplan för 2020 med plan för 2021-
2022. I beslutet inarbetades den förändrade förvaltnings-
organisationen för FAVI och socialtjänsten samt i den del som 
kommunstyrelsen påverkades. Utifrån kommunfullmäktiges beslut 
beslutade därefter kommunstyrelsen 2019-10-14 § 222 fastställa 
Ekonomiska ramar 2020 för nämnderna.  
 
Därefter har ytterligare justeringar i den nya 
förvaltningsorganisationen, främst avseende socialpsykiatri inkl. 
särskilda boenden och daglig verksamhet, aktivitetscentrum mm 
bedömts nödvändiga av verksamhetsansvariga. Ett tillkommande 
beslut om förvaltningsorganisationen fattades av kommunfullmäktige 
2019-09-30 § 171 med uppdrag till kommunstyrelsen att senast i 
december 2019 återkomma till kommunfullmäktige med förslag till 
justerade ekonomiska ramar för berörda nämnder.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 267 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00944-1 
• Bilaga 1 reviderad MRP 2020-2022 Nya tabeller 
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Bilaga 2 - Justerade ekonomiska ramar 2020 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 246  Årsredovisning 2018 för Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse 
 (KS-2019-00099-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2018, samt 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2018. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02§ 265 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00099-1 
• Årsredovisning 2018 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse  
• Revisionsberättelse 2018 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 247  Antagande av OPF-KL 18/Sundsvall samt 
tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18/Sundsvall 
och PBF 
 (KS-2019-00253-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda enligt OPF-KL18/Sundsvall, daterad 2019-10-11, 
med tillhörande bilagor och med giltighet från 1 januari 2020, 
förutom den föreslagna förändringen av ekonomiskt omställningsstöd 
som behålls oförändrad.  
  
att OPF-KL18/Sundsvall ersätter tidigare överenskommelse OPF-
KL/Sundsvall och därmed gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL/Sundsvall. 
  
att anta tillämpningsanvisningar för OPF-KL18/Sundsvall och PBF 
daterad 2019-10-11, med giltighet från 1 januari 2020, förutom den 
föreslagna förändringen av ekonomiskt omställningsstöd som behålls 
oförändrad. 
  
att uppdra till arvodeskommittén att i samband med översynen av 
arvodesreglerna inför nästa mandatperiod, även se över 
omställningsreglerna. 

Ärendet 
Detta ärende handlar om antagande av OPF-KL18/Sundsvall 
(bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda) 
med tillhörande bilagor och tillämpningsanvisningar. 
Överenskommelsen följer till övervägande del den centrala 
överenskommelsen OPF-KL18 som Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) styrelse har antagit. Kommunfullmäktige behöver 
anta bestämmelserna för att de ska vara giltiga i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Kim Ottosson (V) yrkar bifall till följande förslag: 
 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda enligt OPF-KL18/Sundsvall, daterad 2019-10-
11, med tillhörande bilagor och med giltighet från 1 januari 
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2020, förutom den föreslagna förändringen av ekonomiskt 
omställningsstöd som behålls oförändrad.  
  
att OPF-KL18/Sundsvall ersätter tidigare överenskommelse 
OPF-KL/Sundsvall och därmed gäller för förtroendevalda som 
tidigare omfattats av OPF-KL/Sundsvall. 
  
att anta tillämpningsanvisningar för OPF-KL18/Sundsvall och 
PBF daterad 2019-10-11, med giltighet från 1 januari 2020, 
förutom den föreslagna förändringen av ekonomiskt 
omställningsstöd som behålls oförändrad. 
  
att uppdra till arvodeskommittén att i samband med översynen 
av arvodesreglerna inför nästa mandatperiod, även se över 
omställningsreglerna. 

 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Kim Ottossons (V) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Kim Ottossons (V) förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 - § 273 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00253-1 
• Bilaga 1 OPF KL 18 Sundsvall 2019-10-11 
• Tillämpningsanvisningar för OPF-KL18 Sundsvall och PBF 

191011 
• Bilaga 2 OPF-KL Kommentar 
• Bilaga 3 vissa förtydliganden till OPF-KL 
• Protokoll arvodeskommittén 2019-10-29 § 29 
 
_ _ _ _ 
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§ 248  Uppföljning av användandet 2018 av den 
statliga schablonersättningen för mottagande av 
vissa nyanlända 
(KS-2019-00606-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förändringar i modellen görs med anledning av den nya 
nämndsorganisationen enligt kommunstyrelsekontorets förslag 
(bilaga 2) från och med 2020, samt 
 
att den del av schablonersättningen och grundersättningen som 
tidigare tillfallit kommunstyrelsen flyttas till individ- och 
arbetsmarknadsnämnden från och med 2020, med anledning av 
fullmäktiges beslut om att flytta funktionen integrationsstrateg till 
individ- och arbetsmarknadsnämnden. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2016 § 7, vid behandlingen 
av Integrationsberedningens slutrapport, att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på 
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i 
integrationsberedningens anda. Kommunfullmäktige beslutade 
uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp användandet av 
schablonmodellen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2016 § 250 att fastställa 
riktlinjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för 
mottagande av vissa nyanlända. Fördelningsmodellen i riktlinjerna är 
upprättade i integrationsberedningens anda. 
 
Kommunstyrelsen ska också göra en översyn av 
fördelningsmodellen, enligt punkt 7 i riktlinjerna.Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 - § 275 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-11-19 § 82 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00606-3 
• Rapport- Uppföljning av användningen av den statliga 

schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända (bilaga 
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1) 
• Förslag till förändringar (bilaga 2) 
• Riktlinjer - Fördelning av schablonersättning 
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 § 139 
• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-09-25 § 95 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 

2019-09-25 § 62 
• Protokoll socialnämnden 2019-09-26 § 139 
• Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-14 § 224 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 249  Organisatorisk placering och arbetsordning 
för lokala råd 
(KS-2019-00885-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att organisatoriskt placera lokalt råd för Indal-Liden under 
kommunstyrelsen, 
 
att organisatoriskt placera lokalt råd för Bredsand under kultur- och 
fritidsnämnden, 
 
att kommunstyrelsen respektive kultur- och fritidsnämnden 
finansierar råden inom befintlig ram, 
 
att fastställa arbetsordning för lokala råd enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag, daterad 2019-10-24, 
 
att delegera till respektive ansvarig nämnd att göra ändringar av icke 
principiell karaktär i de lokala rådens arbetsordning, samt 
 
att arbetet med lokala råd ska utvärderas av kommunstyrelsen senast 
två år efter införandet. 

Ärendet 
Planen för huvudprioriteringen i MRP 2019-2020 med plan för 2021-
2022 innehåller insatser för sex områden inom Sundsvalls kommun 
med särskilda utmaningar. I planen anges att det ska genomföras 
pilotprojekt med lokala råd i två av dessa områden där lokala 
förtroendevalda tillsammans med representanter från näringsliv och 
föreningsliv ska diskutera och prioritera vilka insatser som behövs i 
områdena. Ärendet handlar om att besluta var de lokala råden 
organisatoriskt ska placeras samt att fastställa arbetsordning för 
dessa. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på ärendet. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till 
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kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) och Ina 
Lindström Skandevalls (L) förslag. Hon ställer dessa mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 266 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-11-12 § 83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00885-1 
• Förslag - Arbetsordning för lokala råd 
 
_ _ _ _ 
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§ 250  Översyn av avgifter och ersättningar vid 
insatser inom LSS och socialpsykiatri 
(KS-2019-00909-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa socialnämndens förslag till avgifter och ersättningar för 
omsorg om funktionshindrade (LSS och SoL), daterat 2019-10-04, 
 
att fastställa att de nya avgifterna/ersättningarna för de s.k. 
servicepaketen kring inköp av livsmedel och tillhörande 
hushållsartiklar (f.d. hushålls-kassorna) ska gälla från och med 1 april 
2020, 
 
att fastställa att samtliga övriga nya avgifter och ersättningar ska 
gälla från och med 1 januari 2020, 
 
att delegera till individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden att för varje kalenderår, från och med de avgifter 
och ersättningar som ska gälla från 2021, omräkna dessa enligt 
Socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen” och 
Konsumentverkets åldersindelningar och beräkning av matkostnader, 
samt 
 
att införa avgiftsfritt boendestöd fr o m 1 januari 2020. 

Ärendet 
Socialnämnden har gjort en översyn av avgifter och ersättningar 
inom verksamheten omsorg om funktionshindrade inom LSS och 
socialpsykiatri. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 287 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-11-19 § 83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00909-2 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-24 § 150 
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• Socialtjänstens skrivelse, Översyn av avgifter och ersättningar vid 

insatser inom LSS och socialpsykiatri 
• Socialnämnden 2019-10-24 Beslutsunderlag avgiftsfritt 

boendestöd slutlig 
 
_ _ _ _ 
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§ 251  Linjearbetaren 3 och 4, överenskommelse 
om fastighetsreglering 
 (KS-2019-00827-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till avtal, överenskommelse om 
fastighetsreglering, beträffande fastigheterna Linjearbetaren 3 och 4 
mellan Mitthem AB och Sundsvalls kommun, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till överenskommelse 
om fastighetsreglering av fastigheterna Linjearbetaren 3 och 
Linjearbetaren 4. 
Kommunen överlåter därigenom fastigheten Linjearbetaren 4 till 
Mitthem AB. Inom fastigheten avser Mitthem AB att uppföra tre 
punkthus med sammanlagt 132 lägenheter. I ersättning för 
överlåtelsen erhåller kommunen 6 705 600 kronor.  

Överläggning 
Lars Holmgren (L) yrkar på att ärendet återremitteras för att 
kompletteras med en justering av summan för köpeskillingen.  
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Holmgren (L) tar tillbaka sitt återremissyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen - 2019-12-02 - § 278 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00827-2 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-09-25 § 154 
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• Bilaga Linjearbetaren 3 och 4 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 253  Taxa inom miljöbalkens område för 2020 
(KS-2019-00867-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område, 
daterade 2019-08-01, inklusive taxebilagorna 1, 2 och 3 att gälla från 
1 januari 2020, 
 
att fastställa timavgiften inom miljöbalkens område för år 2020 till 1 
060 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2021, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla. 
 

Ärendet 
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och 
tillsyn enligt Miljöbalken, utom vad gäller strandskyddet. Arbetet ska 
avgiftsfinansieras. Miljönämnden har beslutat om förslag till taxa 
inom miljöbalkens område för 2020. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar få lämna en protokollsanteckning.  
 
Tomasz Baron (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Tomasz Baron (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 281 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-11-12 § 85 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00867-3 
• Protokoll miljönämnden 2019-10-09 § 72 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2020 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2020 

- Taxebilaga 1 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2019 

- Taxebilaga 2 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2020 

- Taxebilaga 3.d 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-16 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 254  Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa för 2020 
(KS-2019-00868-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa, daterad 2019-08-01, att 
gälla från 1 januari 2020, 
 
att fastställa timavgiften inom området för skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa från 1 januari 2020 till 1 060 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2021, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har tillsyn enligt lagen om internationella hot mot 
människors hälsa. Enligt lagen ska avgiften motsvara den faktiska 
kostnaden. Miljönämnden har beslutat om förslag till taxa enligt 
lagen om skydd mot internationella hot mot människor hälsa för 
2020. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar få lämna en protokollsanteckning.  
 
Annelie Lindholm (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Annelie Lindholm (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
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Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 282 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-11-12 - § 86 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00868-3 
• Protokoll miljönämnden 2019-10-09 §73 
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa för 2020 (1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 255  Taxa inom strålskyddslagens område för 
2020 
(KS-2019-00869-3) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, daterad 
2019-08-01, att gälla från 1 januari 2020, 
 
att timavgiften inom strålskyddslagens område ska vara 1 060 kronor 
från och med 1 januari 2020, samt 
 
att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för varje 
kalenderår, från och med den taxa som ska gälla för 2021,  höja den i 
denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad året 
innan nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt strålskyddslagen rätt att ta ut avgift för 
tillsyn av solarieverksamhet. Miljönämnden har fattat beslut om 
förslag till taxa inom strålskyddslagens område för 2020. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar få lämna en protokollsanteckning.  
 
Olga Nordlund (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Olga Nordlund (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 283 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-11-12 - § 87 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00869-3 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2019-10-09 § 74 
• Taxa inom strålskyddslagens område för 2020 (1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 256  Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel för 2020 
(KS-2019-00871-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel, daterad 2019-08-01, att gälla från 1 januari 2020,  
 
att fastställa timavgiften inom området för handel med vissa 
receptfria läkemedel för år 2020 till 1 060 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2021, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla. 
 

Ärendet 
För tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel har 
miljönämnden rätt att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av 
kommunfullmäktige. Miljönämnden har beslutat om förslag till taxa 
för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 2020. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar få lämna en protokollsanteckning.  
 
Marianne Eliasson (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Marianne Eliasson (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 285 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-11-12 § 89 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00871-4 
• Protokoll miljönämnden 2019-10-09 § 76 
• Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 

2020 (1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 257  Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2020 
(KS-2019-00872-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Taxa för uppdragsverksamhet, daterad 2019-08-01, att 
gälla från 1 januari 2020, 
 
att timavgiften för uppdragsverksamhet ska vara 1 060 kronor från 
och med 1 januari 2020, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
den taxa som ska gälla för 2021,  höja den i denna taxa antagna 
timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL:s hemsida i oktober månad året innan nya taxan börjar gälla. 
 

Ärendet 
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att 
ta avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. Miljönämnden har beslutat 
om förslag till taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) önskar få lämna en protokollsanteckning.  
 
Jonas Lingdén (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
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Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) och Jonas Lingdén (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 - § 286 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-11-12  § 90 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00872-4 
• Protokoll miljönämnden 2019-10-09 § 77 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2020 (1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 258  Motion (L) E-nattfrid för de som vill 
(KS-2018-00377-9) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Ärendet utgörs av en motion (L) ställd till kommunfullmäktige våren 
2018 med förslag om att E-nattfrid införs för äldre som ett val inom 
bistånd för tillsyn nattid. Istället för att personal kommer hem till de 
äldre på natten så kan en kamera slås på vid de tillfällen de önskar. 
De bestämmer själva när tillsynsbesöken ska äga rum och personalen 
kan tryggt titta till brukare utan att behöva gå in i deras hem nattid. 
För närvarande pågår ett test med trygghetskameror inom 
socialtjänsten och därför föreslås att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad. 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Catrin Eliasson (L), Ronja Strid (KD) och Börje Mattsson (SD) 
instämmer i Patrik Gustavssons (M) yrkande. 
 
Niklas Säwén (S) 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 Patrik Gustavsson (M) med fleras 
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Annelie Luthman (L), Lars Holmgren (L), Alex 
Nilsson (L) och Catrin Eliasson (L), Jörgen berglund (M) Alicja 
Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), Bertil 
Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert 
(M), Lars A G Carlsson (M), Thomas Burman (M), Josefin Eurenius 
(M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), 
Jan-Erik Iversen (M), Margareta Engström (M), Miriam Monsell 
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(KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), 
Tomasz Baron (SD), Eva-Lotta Söderström (SD), Ove Skalin (SD), 
Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund (SD), Marianne Eliasson (SD), 
Jonas Lingdén (SD) Anneli Lindholm (SD), Börje Mattsson (SD) och 
lars Skoglund (SD) reserverar sig mot beslutet.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 288 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-11-19 § 81 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00377-9  
• Remissvar kommunala pensionärsrådet 
• Protokoll kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2019-

08-27 §53 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-02-28 § 28 
• Socialtjänstens skrivelse 2019-01-29 
• Motion (L) E-nattfrid för de som vill, inlämnad 2018-04-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 259  Motion (L) självsanerande offentliga 
toaletter 
(KS-2018-00378-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Liberalerna (L) förslår i en motion att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att utreda lämplig placering av minst tre självsanerande 
toaletter i Sundsvalls Stenstad. 

Överläggning 
Lars Holmgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 289 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-11-12 § 91 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00378-5 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2018-09-26 § 145 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Motion (L) självsanerande offentliga toaletter 
 
_ _ _ _ 
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§ 260  Motion (L) Ställ krav på livscykelanalyser i 
upphandling 
(KS-2019-00715-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 

Ärendet 
Liberalerna i Sundsvall föreslår i en motion att kommunens 
inköpsstrategi ska kompletteras med krav på att använda 
livscykelanalys vid upphandling inom kommunkoncernen. Förslaget 
innebär inte att kommunen ska ta fram egna regelrätta 
livscykelanalyser utan att i stället utnyttja de databaser och verktyg 
som har utvecklats för upphandlare. Målet för motionen är att minska 
kommunkoncernens miljö- och klimatpåverkan.      

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut om att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och dels Stefan 
Falks (L) förslag om att bifalla motionen. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Annelie Luthman (L), Lars Holmgren (L), Alex 
Nilsson (L) och Catrin Eliasson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 290 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-11-12 § 92 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00715-2 
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• Motion (L) Ställ krav på livscykelanalyser i upphandling 
 
_ _ _ _ 
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§ 261  Motion (KD) angående införande av 
barnperspektiv i skrivelser 
(KS-2018-00471-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har till kommunfullmäktige lämnat en 
motion som handlar om att införa ett barnperspektiv i 
tjänsteskrivelser.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut om att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och dels Liza-Maria 
Norlins (KD) förslag om att bifalla motionen. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 291 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-11-19 § 82 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00471-3 
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• Motion (KD) angående införande av barnperspektiv i skrivelse, 
inlämnad 2018-05-28 
 

_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-16 44 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 262  Motion (KD) angående tak-över-huvudet-
garanti för hemlösa 
(KS-2018-00811-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
  

Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
om att införa en tak-över-huvudet-garanti i Sundsvalls kommun. 
Anledningen till motionsförslaget är att personer som antingen helt 
saknar boende eller ofrivilligt saknar stadigvarande boende har ökat i 
Sverige.  
 
Kommunens dagliga verksamhet för hemlösa, Slink In, drivs av 
socialtjänsten och vänder sig till människor i socialt utanförskap. 
Verksamheten har under några år hyrt lokaler utanför stadskärnan på 
Villagatan, vilket enligt motionärerna påverkat verksamheten 
negativt. Därför föreslås dygnet runt verksamhet för Slink In med 
placering centralt i staden, och med permanenta sängplatser. 
Verksamheten bör också omfatta gruppen utsatta EU/EES-
medborgare när man beräknar de lokala hjälpbehoven.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse 
motionen vara besvarad. Vidare önskar han få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) och Patrik Gustavsson (M) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande. 
 
Stefan Hill (KD) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) med 
fleras förslag. Hon ställer dessa mot varandra och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-16 45 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
Ordföranden godkänner att Stefan Falks (L) protokollsanteckning får 
lämnas. 

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

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Liberalerna anser att intentionen måste vara att 
när ekonomin tillåter det kunna tillgodose ”tak över huvudet 
garanti” för Sundsvalls mest utsatta.” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 292 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-11-19 § 80 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00811-5  
• Protokollsutdrag socialnämnden § 86 2019-05-23 
• Socialtjänstens skrivelse 2019-05-13 
• Slutrapport Make sense - Social inkludering och egenmakt för 

utsatta EU-medborgare i norra Sverige 2016/00024 
• Motion (KD) angående tak-över-huvudet-garanti för hemlösa, 

inlämnad 2018-10-29 
 

_ _ _ _ 
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§ 263  Motion (KD) angående utredning om barns 
psykosociala behov 
(KS-2018-00999-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin (KD) har för Kristdemokraternas räkning lämnat 
in en motion till kommunfullmäktige, där hon föreslår att 
kommunstyrelsekontoret tar fram en utredning kring barns 
psykosociala behov, med förslag på åtgärder för att främja goda 
livsvillkor för barn mellan 1-6 år. Det här ärendet är ett svar på 
motionen. 

Överläggning 
Ronja Strid (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) 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 Ronja Strids (KD) förslag. Hon 
ställer dessa mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-12-02 § 293 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-11-19 § 83 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00999-4  
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-03-27 § 76 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-01-23 
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• Motion (KD) angående utredning om barns psykosociala behov, 

inlämnad 2018-12-17 
 
_ _ _ _ 
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§ 264  Korta frågor - Korta svar 
(KS-2019-00007) 
 

Ärendet 
Alicja Kapica (M) ställer en fråga om Trafikverkets ombyggnation av 
gamla E4:an genom centrum och kommunala kostnader i samband 
med detta. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 
Viktoria Jansson (M)  ställer en fråga om kostnader för 
mångfaldsdagen som nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration (NAVI) genomfört. 
Frågan besvaras av ordförande i nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration Christiane Rüdiger (V). 
 
Stefan Hill (KD) ställer en fråga om kommunledningens arbete för att 
få till stånd etablering i Sundsvall av ny statlig myndighet. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S) 
 
Thomas Burman (M) ställer en fråga om hur arbetet fortskrider för att 
skapa ställplatser för husbilar i centrala Sundsvall. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
Alicja Kapica (M) ställer en fråga om tillkommande kostnader för 
kommunen i samband med byggnation av väg 562 (gamla E4:an). 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 265  För kännedom 
(KS-2019-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Q3 2019: 

Socialnämndens protokoll 2019-11-21 § 181 
Socialtjänstens skrivelse 2019-10-17  
Statistikrapport av ej verkställda beslut enligt SoL, 
2019-10-17 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2019-12-03 (KS-2019-00021-10) 

• Motion inlämnad vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-25: 

- Motion (KD) angående att ange köttets ursprung på 
kommunens menyer (KS-2019-01015) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2019-12-05, reviderad 
2019-12-13 

 
 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Peder Björk (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) -  Lars-Olof Boström §§238-265 
Anita Bdioui (S) X    
João Pinheiro (S) X    
Diana Kapitanska (S) -  Frida Burman §§238-265 
Jan Lahti (S) X    
Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) X    
Marie Sjöbom Olsson (S) X    
Stefan Broman (S) X    
Annika Kallin (S) X    
Kenneth Högström (S) X    
Inger Arvidsson (S) X    
Rose-Marie Antonic (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) -  Karolina Sundberg §§238-265 
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X    
Roger Johansson (S) X    
Malin Larsson (S) -  Kent Larsson §§238-265 
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Mathias Hansson (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Magnus Haak (S) X    
Niclas Burvall (S) X    
Fredrik Thunström (S) X    
Frida Smedberg (S) X    
Jörgen Berglund (M) X    
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Lina Modén (M) X    
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Linda Strandfjäll (M) -  Lars A G Carlsson §§238-265 
Per-Magnus Forsberg (M) -  Thomas Burman §§238-265 
Josefin Eurenius (M) X    
Jan Heijbel (M) X    
Sven Bredberg (M) X    
Cecilia Backlund (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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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 §§250-265  Ina Lindström 

Skandevall 
§§238-249 

Sanna Jonsson (C) X    
Emma Flemström Heurgren (C) X    
Jan Ola Andersson (C) X    
Hans Forsberg (C) X    
Magnus Persson (C) -  Anna Edin §§238-265 
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Christiane Rüdiger (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X    
Jenny Karlstein (V) X    
Kim Ottosson (V) X    
Ann Modin (V) X     
Åke Johansson (V) X    
Emil Esping (KD) -  Miriam Monsell §§238-265 
Stefan Hill (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) -  Tomasz Baron §§238-265 
Svea Westerholm (SD) -  Eva-Lotta Söderström §§238-265 
Stig Bergström (SD) -  Ove Skalin §§238-265 
Gunnar Jönsson (SD) X    
Olga Nordlund (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) -  Jonas Lingdén §§238-265 
Anneli Lindholm (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    
Lars Skoglund (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Lars-Olof Boström (S) X  §§238-265 
Frida Burman (S) X  §§238-265 
Leif Wiklund (S) X   
Priscilda Helenius (S) X   
Johan Nikula (S) X   
Eva Bergström Selling (S) X   
Hans Backlund (S) X   
Monika Lindberg (S) -   
Rebecca Lampinen (S) -   
Ludvig Lind (S) -   
Karolina Sundberg (S) X  §§238-265 
Kent Larsson (S) X  §§238-265 
Carina Staf (S) X   
Alaa Ourabi Alkhn (S) X   
Annika Söderberg (S) X   
Michael Sjödin (S) X   
Adele Flodin (S) X   
Lars A.G Carlsson (M) X  §§238-265 
Åsa Melander (M) -   
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) X  §§238-265 
Per Lindstrand (M) X   
Signe Weiss (M) X   
Peter Sjöbom (M) -   
Per Wahlberg (M) X   
Arne Engholm (L) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X  §§238-249 
Martin Liljeros (L) X   
Anna Edin (C) X  §§238-265 
Jonas Borg (C) -   
Anneli Rehnfors (C) X   
Erik Thunström (C) X   
Hicham Elkahtib (V) X §§238-262   
Karin Gustafsson (V) X   
Martin Jägesten (V) X   
Miriam Monsell (KD) X  §§238-265 
Joachim Jonsson (KD) X   
Tomasz Baron (SD) X  §§238-265 
Eva-Lotta Söderström (SD) X  §§238-265 
Ove Skalin (SD) X  §§238-265 
Annelie Henriksson  (SD) -   
Jonas Lingdén  (SD) X  §§238-265 

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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