
 

Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige   
 
 

 
 

 
Kommunfullmäktige 24 februari 2020   
 
 Sid 
Justering .................................................................................................. 2 

§ 25 Information från kommundirektör Åsa Bellander ....................... 3 

§ 26 Allmänhetens frågestund ............................................................. 4 

§ 27 Information om trygghetsmätningen 2019 .................................. 6 

§ 28 Rapport från demokrati- och uppföljningsberedningen om att 
vitalisera kommunfullmäktige ..................................................... 7 

§ 29 Frågor enligt kommunallagen ...................................................... 8 

§ 30 Inkomna motioner ........................................................................ 9 

§ 31 Inkomna interpellationer ............................................................ 10 

§ 32 Valärenden ................................................................................. 11 

§ 33 Avveckling av Runsviks skola, skolstruktursutredning Matfors ... 
  ................................................................................................... 13 

§ 34 Avveckling av Kyrkskolan, skolstrukturutredning Alnö-
Ljustadalen ................................................................................. 15 

§ 35 Utbyggnad av IT-infrastruktur i kommunens verksamhetslokaler
 ................................................................................................... 16 

§ 36 Beslut om miljöstrategiskt program 2020-2030 ........................ 18 

§ 37 Destination Sundsvall - samarbete mellan Sundsvall kommun, 
Ånge kommun och Timrå kommun ........................................... 22 

§ 38 Slutrapport linjenätsanalys ........................................................ 24 

§ 39 Förvärv av fastigheten Gärde 1:21 ............................................ 25 

§ 40 Lotteritaxa .................................................................................. 27 

§ 41 Taxa inom stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens 
område ....................................................................................... 29 

§ 42 Korta frågor - korta svar ............................................................ 31 

§ 43 För kännedom ............................................................................ 32 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-24 1 
 

 
 

 
Tid Kl. 13.00 – 15.45 
Ajournering Kl. 15.00 – 15.20 
Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 
Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 
Votering Voteringsresultat enligt bilaga 2 
Sekreterare Linda Löfvenius 
Justeras 2020-03-02 
  

  
 
 

Underskrifter  Arianne Sundman Linda Löfvenius 
  Ordförande Sekreterare 
   
  

 

 Kim Ottosson Svea Westholm 
 Justerare Justerare 
    

 
 
 
Protokollet omfattar §§ 25-43 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-24 2 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Justering 
 
Till justerare väljs Kim Ottosson och Svea Westholm med Adele 
Flodin och Patrik Gustavsson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 25  Information från kommundirektör Åsa 
Bellander 
(KS-2020-00005) 
 
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: 
 

• Konferensen på Södra berget den 2 april – en dag för 
innovationsarbete och digitalisering. 

• Idéslussen och Vård- och omsorgsnämndens arbete av 
”showrooms” för att i framtiden visa upp bland annat 
möjligheter med digital teknik i hemmet för äldre. 

• Eventet TedXYouth Sundsvall den 13 mars. 
• Sportlovsaktiviteter i Sundsvall 2-8 mars. Aktiviteter som 

anordnas finns i Visit Sundsvalls lovkalender. 
• Information om pågående byggarbeten i Sundsvall, bland 

annat Markarbeten i Kvissleby och Etapp 2 av Sundsvalls nya 
stadsgata. 

• Sundsvalls friluftsfestival som anordnades den 16 februari 
• Utvecklingsarbeten med bland annat studiecirklar på 

äldreboenden, användartester av medborgarappen och en 
digital bygglovsprocess. 

• Sundsvalls kommun medverkande på Business Arena Umeå. 
 
_ _ _ _ 
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§ 26  Allmänhetens frågestund 
(KS-2020-00004) 
 

Ärendet 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 
två arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
• Karin Tunbratt ställer en fråga om snöröjning och sopning av 

torget i stenstan. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Margona Svensson ställer en fråga om parkeringsköp och 

parkeringsavtal i inre hamnen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Margona Svensson ställer en fråga om kostnader för 

parkeringshuset i inre hamnen, Hamnparken 1. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Camilla Ståhl, Catarina Lilliroth, Emma Frånlund och Sara 
Saltin Dahlén ställer en fråga om dragningen av E14 längs 
Hulivägen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Lars Lind ställer en fråga om tillåtelse för timmerbilar att köra 

mot Tunadal via Hulivägen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Agneta Lind ställer en fråga om återställande av den rosa bron 

som korsade Hulivägen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
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• Anna Andersson ställer en fråga om tillgänglighet och 

säkerhet längs Hulivägen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Evina Düzgüner, Blerta Fazliu, Smilla Sollén, Alva 

Erlingsson, Agnes Hamrin, Jennifer Dahlström, Meja 
Häggquist, Sandra Ciuksyte, Maja Björklund och Emma 
Hammarberg ställer en fråga om nedläggningen av 
ungdomsrådgivningen i Sundsvall. 
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Christiane Rüdiger (V). 

 
• Maximilian Näsholm, Jennifer Dahlström, Gaia Kangas 

Krantz, Alva Erlingsson och Meja Häggquist ställer en fråga 
om vart ungdomsrådgivningens insatser kommer finnas för 
ungdomar istället. 
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Christiane Rüdiger (V). 

 
• Maximilian Näsholm ställer en fråga om hur nedläggningen 

av ungdomsrådgivningen i Sundsvall går ihop med 
regeringens ungdomspolitiska mål. 
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Christiane Rüdiger (V). 

 
• Greta Kollberg ställer en fråga om utveckling av det 

kollektiva resandet till och från Alnö. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 

 
• Bengt Aldén ställer en fråga om samverkan med Östersunds 

kommun för fosilfritt flyg. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 27  Information om trygghetsmätningen 2019 
(KS-2020-00006) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Trygghetssamordnare Helen Otterström och Annika Odelind från 
polisen är inbjudna till dagens sammanträde för att informera om 
trygghetsmätningen för 2019. 
 
De informerar bland annat om: 

• Utformningen av enkäten till trygghetsmätningen för 2019. 
 

• Resultat i mätningen utifrån områdena: Sundsvall – centrum, 
Sundsvall, samt Sundsvall – utanför centrum, vad gäller 
frågorna: 

- Nedskräpning 
- Berusade personer, utomhus 
- Narkotikapåverkade personer, utomhus 
- Oro för överfall/misshandel i området 
- Trygg ute ensam sen kväll 

 
• Aktuell trygghetsbild och huvudslutsatser för Sundsvalls 

kommun utifrån trygghetsmätningen 2019 
 

• Tänkbara prioriteringsområden för 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 28  Rapport från demokrati- och 
uppföljningsberedningen om att vitalisera 
kommunfullmäktige 
(KS-2020-00006) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendet 
Demokrati- och uppföljningsberedningen har tagit fram en rapport 
vad gäller möjligheten till att vitalisera kommunfullmäktige i 
Sundsvalls kommun.  
 
Arianne Sundman (S), ordförande för demokrati- och 
uppföljningsberedningen informerar kommunfullmäktige om 
beredningens pågående arbete och tar bland annat upp resultat utifrån 
den framtagna rapporten om att vitalisera kommunfullmäktige.  
 
_ _ _ _ 
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§ 29  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2020-00011) 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 30  Inkomna motioner 
(KS-2020-00270), (KS-2020-00269), (KS-2020-00268) 
 

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

• Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt 
• Motion (L) fler kommunala naturreservat 
• Motion (KD) angående synpunkt Sundsvall 

Ärendet 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (M) angående Sundsvalls befolkningstillväxt, 

inkommen 2020-02-24 
• Motion (L) fler kommunala naturreservat, inkommen 2020-

02-24  
• Motion (KD) angående synpunkt Sundsvall, inkommen 2020-

02-24 
 
_ _ _ _ 
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§ 31  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 32  Valärenden 
(KS-2020-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera att Mats Hellhoff (SD) avslutar uppdraget som gruppledare 
för Sverigedemokraterna den 24 februari 2020, 
 
att notera att Johnny Skalin (SD) utökar sin tjänstgöringsgrad som 
gruppledare för Sverigedemokraterna från 12% till 32% fr o m 24 
februari 2020, 
 
att bevilja Diana Kapitanskas (S) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden och som ersättare i 
lantmäterinämnden, 
 
att bevilja Mats Hellhoffs (SD) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktiges presidiekonferens, 
 
att utse Johnny Skalin (SD) till ny ledamot i kommunfullmäktiges 
presidiekonferens efter Mats Hellhoff (SD), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att notera att Ekaterina Skalin (SD), politisk sekreterare för 
Sverigedemokraterna, minskar sin tjänstgöringsgrad från nuvarande 
77% till 47% fr o m 1 februari 2020, 
 
att bevilja Alex Nilssons (L) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige, 
 
att utse nuvarande ersättare Birgitta Holm (S) till ledamot i 
stadsbyggnadsnämnden efter Diana Kapitanska (S), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Lisabet Lindbäck (S) till ny ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden efter Birgitta Hol (S), för återstående delen 
av mandatperioden, samt 
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att utse nedan angivna personer i kommunala bolag: 
 
Stadshuset Sundsvall AB, fram till ordinarie stämma 2023 
Ersättare 
Patrik Gustavsson (M) 

Beslutsunderlag 
• Valärenden KF 2020-02-13 reviderad 2020-02-21, samt 

valärenden upplästa vid sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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§ 33  Avveckling av Runsviks skola, 
skolstruktursutredning Matfors 
(KS-2019-01139-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avveckla Runsviks skola inför höstterminen 2020 och att eleverna 
går vidare till Matfors skola från och med höstterminen 2020.  

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till kommunfullmäktige att besluta att avveckla 
Runsviks skola inför höstterminen 2020. Barn och 
utbildningsnämndens avsikt är att elever i Runsviks skola från och 
med höstterminen 2020 istället ska gå på Matfors skola.  

Överläggning 
Lisa Tynnemark (S), Sanna Jonsson (C) och Niklas Evaldsson (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 
Med begäran om en ytterligare konsekvensutredning om möjligheten 
att behålla Runsviks skola som F-3 skola inom Matfors skola 
organisation. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Mats Hellhoffs (SD) 
återremissyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 
Eva-Lotta Söderström (SD), Svea Westholm (SD), Annelie 
Henriksson (SD), Tomaz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), Mats 
Hellhoff (SD), Anneli Lindholm (SD), Börje Mattsson (SD) och Lars 
Skoglund (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-02-10 - § 29 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-01-28 § 5 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01139-2 
• Skolstrukturutredning Matfors 2019-12-03 
• Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2019-12-18 §179 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-12-03 
 
_ _ _ _ 
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§ 34  Avveckling av Kyrkskolan, 
skolstrukturutredning Alnö-Ljustadalen 
(KS-2019-01140-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avveckla Kyrkskolan inför höstterminen 2020 och att eleverna går  
vidare till Vibackeskolan från och med höstterminen 2020.  

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till kommunfullmäktige att besluta att avveckla 
Kyrkskolan inför höstterminen 2020. Barn och utbildningsnämndens 
avsikt är att Kyrkskolans elever från och med höstterminen 2020 
istället ska gå på Vibackeskolan.  

Överläggning 
Lisa Tynnemark (S) 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 - 2020-02-10 - § 30 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-01-28 § 6 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01140-2 
• Skolstrukturutredning Område Alnö-Ljustadalen 2019-12-03 
• Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2019-12-18 §175 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-12-03 
 
_ _ _ _ 
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§ 35  Utbyggnad av IT-infrastruktur i kommunens 
verksamhetslokaler 
(KS-2019-00171-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anslå investeringsanslag på 16 mnkr (8 mnkr 2020 samt 8 mnkr 
2021) till fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur i form av datanätverk 
i verksamhetslokaler, 
 
att anslaget på 8 mnkr 2020 finansieras i kompletteringsbudget 2020,  
 
att anslaget på 8 mnkr 2021 inarbetas i mål- och resursplan 2021-
2022 med plan för 2023-2024, samt 
 
att de ökade driftskostnader på 2,7 mnkr per år som uppstår till följd 
av utbyggnaden, under 2020 finansieras inom nämndernas ramar och 
från 2021 inarbetas i mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 
2023-2024.  

Ärendet 
Ärendet handlar om att bevilja medel för utbyggnad av IT-
infrastruktur i form av datanätverk i vissa lokaler där Sundsvalls 
kommun bedriver verksamhet, där den övervägande delen av 
kostnaden berör socialtjänstens boenden. 

Överläggning 
Peder Björk (S) 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 - 2020-02-10 - § 32 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-01-28 § 4 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00171-2 
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• Protokoll socialnämnden 2019-05-23 §88 
• Bilaga 1. Analysrapport-verksamheter som saknar nätverk/wifi 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13 
• Protokoll socialnämnden 2019-01-31 §10 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21 
 
_ _ _ _ 
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§ 36  Beslut om miljöstrategiskt program 2020-
2030 
(KS-2019-00358-21) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Ärendet 
Ett förslag till miljöstrategiskt program för perioden 2020-2030 har 
tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Avsikten med förslaget 
till miljöstrategiskt program är att hålla ihop miljöfrågorna och 
utgöra ett övergripande paraply för det strategiska arbetet med miljö 
och klimat i Sundsvalls kommun. 
 
Förslaget innebär även att mål och åtgärder för minskad 
klimatpåverkan behöver tas fram under 2020 samt att en 
övergripande målsättning för kommunens geografiska yta ska tas 
fram under 2021. Ytterligare en del i förslaget innebär att arbete med 
vägledning av upphandlande verksamheter behöver ska kontinuerligt. 
Implementering, genomförande och uppföljning av miljöstrategiska 
programmet/underliggande handlingsplaner kommer att kräva 
resurser och funktioner som inte finns på plats idag. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att kommunfullmäktige för 
åren 2020-2022 avsätter 5 525 000 kr till kommunstyrelsen för arbete 
med miljöstrategiska programmet. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras 
med följande motivering: 
 
med hänvisning till det förslag som Moderaterna, Kristdemokraterna 
och Liberalerna gemensamt har lagt fram.  
Att 1: att anta som övergripande målsättning att Sundsvalls kommun 
ska vara klimatneutral år 2030 
Att 2: att förslaget till ett miljöstrategiskt program ska kompletteras 
med ett utredningsuppdrag som rör minskad klimatpåverkan för att 
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efter genomförd utredning fatta beslut om slutgiltig utformning av 
miljöstrategiska programmet. 
 
Om återremissen faller yrkar hon i andra hand på följande: 
 

att anta som övergripande målsättning att Sundsvalls 
kommun ska vara klimatneutral år 2030 

 
att förslaget till ett miljöstrategiskt program ska kompletteras 
med ett utredningsuppdrag som rör minskad klimatpåverkan 
för att efter genomförd utredning fatta beslut om slutgiltig 
utformning av miljöstrategiska programmet 

 
att det miljöstrategiska programmet ska kompletteras med ett 
övergripande uppföljningsbart mål för kommunens 
geografiska yta 

 
att framtida revideringar av styrdokument som inordnats 
under miljöstrategiska programmet ska förhålla sig till 
övergripande ambitioner och övergripande mål i det 
miljöstrategiska programmet 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kontinuerligt arbeta för 
att belysa befintliga målkonflikter vid upphandling och inköp 
och ge vägledning för att underlätta för upphandlande 
verksamheter 

 
att kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 253 om att ta 
fram en strategi för hållbar konsumtion är genomfört i och 
med detta beslut 

 
Stefan Falk (L), Eva-Lotta Söderström (SD), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Viktoria Jansson (M) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande. 
 
Niklas Evaldsson (V), Åke Johansson (V), Kim Ottosson (V) och 
Peder Björk (S) instämmer i Hans Forsbergs (C) yrkande. 
 
Niklas Evaldsson (V) önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Kjell Bergkvist (C) instämmer i Hans Forsbergs (C) yrkande och 
Niklas Evaldssons (V) protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapica (M) med fleras 
förslag om återremiss i första hand och eget förslag i andra hand.  
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Hon anger följande propositionsordning: Först ska 
kommunfullmäktige besluta om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Om kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag kommer hon ställa kommunstyrelsens 
förslag mot Alicja Kapica (M) med fleras förslag. 
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Votering begärs av Viktoria Jansson (M) och ska genomföras. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning: Den som 
röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som röstar 
för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Voteringen resulterar i 
45 JA-röster och 36 NEJ-röster (se bilaga 2). 
 
Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
 
Ordföranden godkänner att Niklas Evaldssons (V) 
protokollsanteckning får lämnas. 
 
Det noteras till protokollet att Lisa Tynnemark (S) meddelar att hon 
röstade fel vid voteringen. Hon röstade nej men avsåg att rösta ja.  

Protokollsanteckning 
Niklas Evaldsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi i den politiska majoriteten (S, C och V) vill poängtera att en 
återremiss kommer att försena det viktiga miljö- och klimatarbetet. 
Vi är därför mycket kritiska till att oppositionen tycks så 
ointresserade av att vi får igång vårt strategiska miljö- och 
klimatarbete på allvar. Ska vi ha en chans att nå Paris-avtalets mål 
så kräver det att vi genast sätter igång. Klimatkrisen väntar inte!” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-02-10 - § 33 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2020-01-28 - § 6 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00358-21  
• Miljöstrategiskt program 
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• Utredningsuppdrag - Minskad klimatpåverkan 
• Konsekvenser för verksamheterna 
• Målsättningar per nämnd och styrelse 
• Samrådsredogörelse Miljöstrategiskt program 2019-11-14 

 
_ _ _ _ 
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§ 37  Destination Sundsvall - samarbete mellan 
Sundsvall kommun, Ånge kommun och Timrå 
kommun 
(KS-2019-01096-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillsammans med Ånge och Timrå kommuner arbeta som en 
gemensam destination med det gemensamma varumärket Destination 
Sundsvall under 2020, 
 
att uppdra åt Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att samordna 
samarbetet, 
 
att uppdra åt Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att inom ramen för 
befintligt anslag avsätta 3 338 400 kr under 2020 för uppdragets 
genomförande, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att, för Sundsvalls kommuns räkning, 
godkänna den strategiska utvecklingsplanen för Destination 
Sundsvall, 
 
att uppdra åt Stadsbacken AB att mot bakgrund av den strategiska 
utvecklingsplanen ta fram förslag till och underlag för bolagsbildning 
inför kommunfullmäktiges ställningstagande, 
 
att beslut om bolagsbildning och fortsatt samarbete efter 2020 
hanteras i särskilt ordning med beslut i kommunfullmäktige, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut om 
deltagande och medfinansiering fattas av Timrå och Ånge 
kommuner. 

Ärendet 
Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner har tillsammans tagit fram 
ett förslag till ett första steg mot ett fördjupat destinationssamarbete. 
Under 2020 föreslås de tre kommunerna arbeta som en gemensam 
destination med det gemensamma varumärket Destination Sundsvall 
och ta fram ett förslag till organisationsbildning samt en strategisk 
utvecklingsplan. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-02-10 - § 34 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-01-28 § 3 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01096-4 
• Beskrivning av ärendet Destination Sundsvall - Samarbete mellan 

Ånge, Sundsvall och Timrå kommuner 
• Rapport Destination Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 38  Slutrapport linjenätsanalys 
(KS-2019-00839-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att i arbetet med mål- och resursplan för 2021-2022 med plan för 
2023-2024 överlämna till de politiska partierna att ta ställning till 
slutrapportens förslag för såväl trafik- som infrastrukturkostnader. 

Ärendet 
Med utgångspunkt i upphandlad konsultutredning har Sundsvalls 
kommun i samverkan med Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, som är regional 
kollektivtrafikmyndighet (RKM) och berörd operatör gjort en 
översyn av nuvarande stadstrafik samt linje 120 i Njurunda. 
 
Detta ärende avser slutrapportering av uppdraget. Där rapporten 
fortsatt föreslås vara ett underlag för såväl kommunens som RKM:s 
fortsatta planering. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-02-10 - § 35 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2020-01-28 § 7 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00839-1 
• Slutrapport linjenätsanalys 191220, reviderad 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 39  Förvärv av fastigheten Gärde 1:21 
(KS-2019-01018-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Gärde 1:21 med förutsättningar i huvudsak 
enligt bifogat köpeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2020 om  
2 500 000 kronor för förvärv av fastigheten Sundsvall Gärde 1:21 att 
finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, samt 
 
att övriga kostnader i samband med förvärvet, 646 000 kronor, får 
belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband 
med resultatöverföring 2020. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen ska förvärva 
fastigheten Gärde 1:21, Gärdevägen 17 i Sundsvall. Området pekas 
ut som mark för utveckling av verksamheter i ÖP 2021.  

Överläggning 
Gunnar Jönsson (-) yrkar avslag till ärendet. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar at det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Gunnar Jönssons (-) 
avslagsyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Reservation  
Gunnar Jönsson (-) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-02-10 - § 39 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-01-28 § 8 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01018-2 
• Stadsbyggnadsnämnden protokoll 2019-11-20 §196 
• Bilaga 1 Översiktskarta 
• Bilaga 2 Köpeavtal 
 
_ _ _ _ 
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§ 40  Lotteritaxa 
(KS-2019-01016-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avgiften för ett registreringslotteri enligt kap 6 § 9 spellagen 
(2018:1138) för en förening som vill anordna flera lotterier under en 
fem års period är 500 kronor, 
 
att avgiften för ett registreringslotteri enligt kap 6 § 9 spellagen 
(2018:1138) för en förening som vill anordna ett lotteri vid ett 
tillfälle är 300 kronor, 
 
att avgiften för en förening som vill anordna ett andelslotteri enligt  
kap 6 § 9 spellagen (2018:1138) med omsättning över fem 
prisbasbelopp är 800 kronor,  
 
att avgiften för en förening som vill anordna ett andelslotteri enligt  
kap 6 § 9 spellagen (2018:1138 med omsättning upp till fem 
prisbasbelopp är 300 kronor,  
 
att den nya taxan ska gälla från och med det första månadsskiftet 
efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, samt 
 
att kultur- och fritidsnämnden får justera taxan varje kalenderår med 
den procentsats som anges i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Regioner. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

Ärendet 
Spellagen (2018:1138) började gälla 1 januari 2019. Den ersatte 
lotterilagen (1994:1000). Kommunen ger i och med denna lag endast 
tillstånd till registreringslotterier. I likhet med tidigare lagstiftning, är 
det ideella föreningar och trossamfund som kan registrera sig hos en 
kommun för att anordna lotterier. Kommunen får ta ut en avgift för 
lotteriregistrering enligt taxa som fullmäktige bestämmer. Kultur- 
och fritidsnämnden ger i detta ärende förslag på en sådan taxa. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-02-10 - § 37 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-01-28 § 9 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01016-2 
• Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-11-20 § 119 
 
_ _ _ _ 
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§ 41  Taxa inom stadsbyggnadsnämndens och 
lantmäterinämndens område 
(KS-2019-01017-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Taxa inom stadsbyggnadsnämndens och 
lantmäterinämndens område i enlighet med stadsbyggnadskontorets 
förslag daterat 2019-10-29, 
 
att den nya taxan ska gälla från och med det första månadsskiftet 
efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, 
 
att Plan- och bygglovtaxa 2011 (KF 2011-06-20 § 217) ska gälla för 
ärenden påbörjade före den nya taxan börjar gälla, 
 
att delegera till stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden att 
för varje nytt kalenderår, från och med den taxa som ska gälla för 
2021, höja taxenivåerna (exkluderat tidsersättning) i enlighet med 
den procentsats som anges i den version av Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad före varje nytt kalenderår, samt 
 
att vid höjning av avgiften ska vid grundavgifter under 400 kronor 
avrundning ske till närmaste hel krona. Grundavgifter från 400 
avrundas till närmaste tiotal kronor. 
 
att taxan inom stadsbyggnads- och lantmäterinämndens område 
kompletteras med att avgiften för de nya och nu beslutade Attefalls 
komplementbostadshusen ska vara 8000 kr. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden har antagit förslag 
till en ny taxa för stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens 
verksamhet. Avgifterna är avsedda att täcka kostnaderna för 
myndighetsutövning och tjänster som erbjuds. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-02-10 - § 38 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-01-28 § 10 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01017-3 
• Stadsbyggnadsnämnden protokoll 2019-11-20 §195 
• Förslag på taxa 2019-10-29 
• Lantmäterinämnden protokoll 2019-11-20 §26 
• PBL-taxa 2011, slutlig version 
 
_ _ _ _ 
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§ 42  Korta frågor - korta svar 
(KS-2020-00007) 
 
 
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om vilken information som 
gått ut till föreningar med anledning av den nya lotterilagen. 
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas 
Evaldsson (V). 
 
Catrin Eliasson (M) ställer en fråga om riktlinjer för IoP-avtal.   
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas 
Evaldsson (V). 
 
Ronja Strid (KD) ställer en fråga om hyra för mark till restaurangers 
uteserveringar i stenstan. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om kostnadsberäkning 
med anledning av nedläggningen av ungdomsrådgivningen. 
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Christiane Rüdiger (V). 
 
Thomas Burman (M) ställer en fråga om konsekvensutredning för 
beslut inför nedläggning av ungdomsrådgivningen. 
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Christiane Rüdiger (V). 
 
Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om styrgruppens resa till 
Zanzibar har klimatkompenserats.  
Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Arianne 
Sundman (S). 
 
Thomas Burman (M) ställer en fråga om ställplatser för husbilar i och 
med firandet av Sundsvall 400 år. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
_ _ _ _ 
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§ 43  För kännedom 
(KS-2020-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärendet 
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2020-02-13 

 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2020-02-11 (KS-2020-00021-2) 

• Avtal revisionstjänster UH-2019-21 - KPMG 
 

• Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-01-27: 

- Motion (KD) angående bevarande av kommunövergripande 
särskilda undervisningsgrupper (KS-2020-00158) 

 
_ _ _ _ 
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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) X    
Anita Bdioui (S) X    
João Pinheiro (S) -  Lars-Olof Boström §§ 25-43 
Diana Kapitanska (S) -  Frida Burman §§ 25-43 
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) -  Leif Wiklund §§ 25-43 
Inger Arvidsson (S) -  Priscilda Helenius  §§ 25-43 
Rose-Marie Antonic (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X    
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X    
Roger Johansson (S) X    
Malin Larsson (S) X    
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) -  Lars A.G Carlsson §§ 25-43 
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) -  Thomas Burman §§ 25-43 
Lina Modén (M) -  Åsa Melander §§ 25-43 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Linda Strandfjäll (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) X    
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) -  Ina Lindström 

Skandevall 
§§ 25-43 

Sanna Jonsson (C) X    
Emma Flemström Heurgren (C) -  Anna Edin §§ 25-43 
Jan Ola Andersson (C) -  Anneli Rehnfors §§ 25-43 
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    
Kim Ottosson (V) X    
Ann Modin (V) X    
Åke Johansson (V) X    
Emil Esping (KD) X    
Stefan Hill (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) -  Eva-Lotta Söderström §§ 25-43 
Svea Westholm (SD) X    
Stig Bergström (SD) -  Annelie Henriksson §§ 25-43 
Gunnar Jönsson (-) X    
Tomaz Baron (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
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  §§ 25-43 
Frida Burman (S) X  §§ 25-43 
Leif Wiklund (S) X  §§ 25-43 
Priscilda Helenius (S) X  §§ 25-43 
Johan Nikula (S) X   
Eva Bergström Selling (S) X   
Hans Backlund (S) X   
Monika Lindberg (S) X   
Rebecca Lampinen (S) X   
Ludvig Lind (S) -   
Karolina Sundberg (S) X   
Kent Larsson (S) X   
Carina Staf (S) -   
Alaa Ourabi Alkhn (S) X   
Annika Söderberg (S) X   
Michael Sjödin (S) -   
Adele Flodin (S) X   
Lars A.G Carlsson (M) X  §§ 25-43 
Åsa Melander (M) X  §§ 25-43 
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) X  §§ 25-43 
Per Lindstrand (M) X   
Signe Weiss (M) X   
Peter Sjöbom (M) X   
Per Wahlberg (M) X   
Arne Engholm (L) X   
Ina Lindström Skandevall (L) X  §§ 25-43 
Martin Liljeros (L) X   
Anna Edin (C) X  §§ 25-43 
Jonas Borg (C) -   
Anneli Rehnfors (C) X  §§ 25-43 
Erik Thunström (C) X   
Hicham Elkahtib (V) X   
Karin Gustafsson (V) X   
Martin Jägesten (V) X   
Miriam Monsell (KD) X   
Joachim Jonsson (KD) X   
Eva-Lotta Söderström (SD) X  §§ 25-43 
Ove Skalin (SD) -   
Annelie Henriksson  (SD) X  §§ 25-43 
Jonas Lingdén  (SD) X   
Ulf Rydberg (SD) -   
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§ 36 Beslut om miljöstrategiskt program 2020-2030 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
João Pinheiro (S) Lars-Olof Boström X    
Diana Kapitanska (S) Frida Burman X    
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) Leif Wiklund X    
Inger Arvidsson (S) Priscilda Helenius X    
Rose-Marie Antonic (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Lisa Tynnemark (S)   X1   
Anders Hedenius (S)  X    
Åsa Ulander (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Malin Larsson (S)  X    
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) Lars A.G Carlsson  X   
Alicja Kapica (M)   X   
Viktoria Jansson (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Bertil Kjellberg (M) Thomas Burman   X   
Lina Modén (M) Åsa Melander  X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Linda Strandfjäll (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Josefin Eurenius (M)   X   
Jan Heijbel (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Cecilia Backlund (M)   X   

                                                           
1 Det noteras till protokollet att Lisa Tynnemark (S) meddelar att hon röstade fel vid voteringen. Hon röstade nej men 
avsåg att rösta ja. 
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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) Ina Lindström Skandevall  X   
Sanna Jonsson (C)  X    
Emma Flemström Heurgren (C) Anna Edin X    
Jan Ola Andersson (C) Anneli Rehnfors 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    
Kim Ottosson (V)  X    
Ann Modin (V)  X    
Åke Johansson (V)  X    
Emil Esping (KD)   X   
Stefan Hill (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Ronja Strid (KD)   X   
Johnny Skalin (SD) Eva-Lotta Söderström  X   
Svea Westholm (SD)   X   
Stig Bergström (SD) Annelie Henriksson  X   
Gunnar Jönsson (-)   X   
Tomasz Baron (SD)   X   
Marianne Eliasson (SD)   X   
Mats Hellhoff (SD)   X   
Anneli Lindholm (SD)   X   
Börje Mattsson (SD)   X   
Lars Skoglund (SD)   X   
   45 36 0 0 
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