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 Ann Modin Jan-Erik Iversen 
 Justerare Justerare 
    

 
 
Protokollet omfattar §§ 154-158, 160-180. 
 
Det noteras till protokollet att § 159 justeras och anslås separat. 
 
 
 
 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på kommunens digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare väljs Ann Modin och Jan-Erik Iversen med Hans 
Forsberg och Viktoria Jansson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 154  Information från tillförordnad 
kommundirektör Lennart Andersson 
(KS-2020-00005) 
 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar tillförordnad kommundirektör 
Lennart Andersson om bland annat följande: 
 

• Aktuell lägesbild för Covid-19 som är att det har kommit nya 
rekommendationer från folkhälsomyndigheten, att 
smittspridningen ökat i nästan alla län i Sverige och att 
besöksförbud återinförts på länets sjukhus. Läget bedöms som 
stabilt gällande skyddsutrustning och bemanning. 

 
• Kommunen har påbörjat ett arbete med civilt försvar utifrån 

den av fullmäktige fastställda krisledningsplanen vid 
samhällsstörningar och höjd beredskap i Sundsvalls kommun. 
Arbetet handlar bland annat om att säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga 
vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

 
_ _ _ _ 
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§ 155 Allmänhetens frågor 
(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 
 

• Alvar Hall ställer en fråga om hur många bosatta det 
uppskattas vara i Sundsvall år 2021. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 
Hansson (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 156 Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2020-00011) 
 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 157 Inkomna motioner 
(KS-2020-01043; KS-2020-01044) 
 

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

• Motion (KD) angående aktivt arbete för grön omställning av 
flyget 

• Motion (M) om en ny modell för kommunens 
lokalförsörjning 

Ärendet 
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (KD) angående aktivt arbete för grön omställning av 

flyget, inlämnad 2020-10-26 
• Motion (M) om en ny modell för kommunens 

lokalförsörjning, inlämnad 2020-10-26 
 
_ _ _ _ 
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§ 158 Inkomna Interpellationer 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 160 Delårsrapport januari-augusti 2020 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2020-00858-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att inte bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden utökad 
skattemedelsram utifrån beräknat underskott, 
 
att inte bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden utökad 
skattemedels ram på 1,4 miljoner avseende tillkommande hyres- och 
verksamhetskostnader på grund av flytt från Växthusstigen till 
Bataljonsvägen, 
 
att inte bevilja vård- och omsorgsnämnden utökad skattemedelsram 
utifrån beräknat underskott samt 
 
att inte bevilja vård- och omsorgsnämnden utökad skattemedelsram 
avseende verksamhets- och hyreskostnader till följd av tillkommande 
boendeplatser inom omsorgen om funktionshindrade samt 262 tkr 
avseende kapitalkostnader till följd av arbetsmiljö- och 
verksamhetsanpassningar. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
augusti 2020 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet 
uppgår till 161,4 miljoner kronor för kommunen, vilket är 76,2 
miljoner kronor bättre än resultatet för januari-augusti 2019 (85,2 
mnkr). 
  
Resultatprognosen för 2020 uppgår till 145 miljoner kronor för 
kommunen, vilket är cirka 30 miljoner kronor bättre än det 
budgeterade resultatet. Prognosen är dock cirka 40 miljoner kronor 
lägre än kommunfullmäktiges mål på ett resultat på 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag.  
  
Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
kan klara balanskravet under 2020 och även återställa större delen av 
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underskotten från 2018 och 2019 enligt prognosen. Dock är 
osäkerheten större än vanligt på grund av coronapandemin vilket gör 
bedömningarna osäkrare än tidigare år. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut.  
 
Vidare godkänner hon att Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och 
Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna ser behov av att 
fortsatt arbeta för att nå en starkare budget eftersom de tre stora 
nämnderna har kvar stora strukturella underskott. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-12 § 183 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-10-05 §80 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00858-1 
• Delårsrapport januari-augusti 2020 version 1.1 

 
_ _ _ _ 
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§ 161 Ekonomiska ramar för mål- och resursplan 
2021 (Årsbudget 2021) 
(KS-2020-00902-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 
2021 i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2020-
10-05, 
 
att notera samt uppmärksamma nämnderna på att lönekompensation 
för 2020 års löner i ramarna år 2021 enbart omfattar de 
avtalsområden personalutskottet fattat beslut om. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har i bilaga 1 och 2 sammanställt de 
ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med 
Verksamhetsplan 2021 – 1 år (Årsbudget 2021). Ramarna utgår från 
finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 112.  
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att de ekonomiska ramarna för Mål 
och resursplan (MRP) 2021 – 1 år fastställs enligt föreliggande 
förslag. 
 
Hänsyn är inte tagen till regeringens föreslagna höstbudget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom 
ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnads-uppräkningar. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
Liberalernas egna förslag till mål och resursplan. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
Moderaternas egna förslag till mål och resursplan. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på ärendet med hänvisning till 
Kristdemokraternas egna förslag till mål och resursplan.  
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Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras förslag 
om avslag på ärendet. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), 
Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Stefan 
Falk (L), Catrin Eliasson (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja 
Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-12 § 184 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-10-05 §81 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00902-1 
• Bilaga 1 
• Bilaga 2 
 
_ _ _ _ 
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§ 162 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2021 med plan för 2022 
(KS-2020-00841-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2021: 
25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 27 
september, 25 oktober, 29 november, 20 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2022: 
31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 26 
september, 31 oktober (konstituerande), 28 november och 19 
december, samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 med plan för 2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12 § 181 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00841-1) 
 
_ _ _ _ 
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§ 163 Förlängning av slopande avgifter för 
upplåtelse av mark till följd av pandemin Covid - 
19 
(KS-2020-00887-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark 
under perioden 1 oktober - 31 december 2020, enligt taxa inom 
stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens område (KS 2019 - 
01017),  
 
att avgiftsbefrielsen ska gälla uteserveringar, permanenta 
tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser (tillstånd krävs som 
vanligt), samt 
 
att stadsbyggnadsnämndens underskott till följd av slopade avgifter 
för upplåtelse av mark, ska regleras i samband med resultatöverföring 
2020. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
slopa avgifterna för upplåtelse av mark för uteserveringar, 
permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser (tillstånd 
krävs som vanligt) under perioden 1 oktober - 31 december 2020. 
Ärendet är ett förslag till förlängning av delar av 
kommunfullmäktiges beslut i juni 2020. 

Överläggning 
Ronja Strid (KD) och Peder Björk (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-12 § 185 
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• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-10-05 §84 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00887-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 164  Överföring av investeringsmedel från 
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden 
(KS-2020-00813-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överföra 5 500 tkr från kommunstyrelsens investeringsanslag i 
2020 års Mål- och resursplan till kultur- och fritidsnämnden för att 
bygga en arena för terrängcykling och spontananläggning för cykling 
(3 000 tkr) och upprustning av elljusspåret i Skönsberg-Korsta (2 500 
tkr). 
 

Ärendet 
Ärendet gäller överföring av investeringsmedel från 
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för upprustning av 
elljusspår och för att bygga en arena för terrängcykling och 
spontananläggning för cykling. 

Överläggning 
Catrin Eliasson (L) yrkar avslag till den del i förslaget som avser de 
3 000 tkr rörande finansieringen av arena för terrängcykling. 
 
Niklas Evaldsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Catrin Eliassons (L) förslag. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) och Catrin Eliasson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 188 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00813-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 165 Ändring av rutiner för arbetsmiljöpris 
(KS-2020-00472-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 87 (KS-2013-
00051), samt 
 
att ge kommunstyrelsen uppdrag att fatta beslut om arbetsformer, 
regler och bedömningskriterier för arbetsmiljöpriset. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
sitt tidigare beslut om arbetsformer och regler för arbetsmiljöpriset 
och ger kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om arbetsformer, 
regler och bedömningskriterier för arbetsmiljöpriset. 
Kommunstyrelsen föreslås i sin tur fastställa nya arbetsformer, regler 
och bedömningskriterier för arbetsmiljöpriset och att ge 
personalutskottet ansvar för att fatta framtida beslut om eventuellt 
förändrade arbetsformer, regler och bedömningskriterier för 
arbetsmiljöpriset.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-12 § 192 
• Protokollsutdrag personalutskottet 2020-09-22 §23 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00472-1 
• Arbetsmiljöpris regler och bedömningskriterier 
 
_ _ _ _ 
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§ 166 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2019, Norra kajens bolag 
(KS-2020-00052-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera självdeklarationen. 
 

Ärendet 
Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag , har överlämnat 
självdeklaration beträffande internkontroll för 2019. 
Självdeklarationen visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att 
säkerställa den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 194 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §79 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00052-2 
• Internkontroll 2020 Norra kajen 
 
_ _ _ _ 
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§ 167 Antagande av detaljplan för Alliero del av 
Norrmalm 1:1 
(KS-2020-00784-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har själva sett ett behov av att skapa 
ytterligare byggrätter i centrala lägen och har därför tagit fram 
aktuellt planförslag inom kommunägd mark i Alliero, del av 
Norrmalm. Planavdelningen har genomfört planarbetet på uppdrag av 
mark- och exploateringsavdelningen. Behovet sågs till största delen 
utgöras av bostäder men även förskola, viss handel och 
centrumfunktioner. Detaljplaner av principiell betydelse eller i övrigt 
av större vikt ska antas av kommunfullmäktige, och detta har 
bedömts vara en sådan plan. Planhandlingarna bifogas ärendet.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras med 
följande motivering: 
 

Detta är ett väl genomarbetat förslag, dock väger 
Miljönämndens kommentarer tungt då de belyser de nya 
byggnadernas volym i förhållande till området samt 
konsekvenserna på genomfartsmiljön för fotgängare och cyklister 
av samma anledning. Vi yrkar därför på återremiss där förslaget 
arbetas om för att göra mindre kvarter som liknar närliggande 
områden, ser över parkeringsmöjligheterna och för dialog med 
boende och närliggande verksamheter samt att detaljplanen 
omfattar både DP1 och DP2. 

 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) och Börje Mattsson 
(SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande. 
 
Anders Hedenius (S), Niklas Säwén (S) och Kjell Bergkvist (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapica (M) med fleras 
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återremissyrkande. Hon ställer förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs av Viktoria Jansson (M) och ska verkställas. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning: Den som 
röstar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och 
den som röstar bifall till att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. 
Votering resulterar i 25 JA-röster, 18 NEJ-röster och 38 frånvarande, 
se bilaga 2. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 198 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §33 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00784-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17  
• Antagandehandling Detaljplan Alliero 2020-05-25 
• Antagande av Detaljplan för Alliero, Del av Norrmalm 1:1, 

Norrmalm, Sundsvalls kommun 
 

_ _ _ _ 
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§ 168 Exploateringskalkyl med tillhörande 
exploateringsavtal detaljplan Alliero DP1 
(KS-2020-00691-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Ärendet omfattar exploateringskalkyl för hela Allieroområdet och 
exploateringsavtal med Diös Norrland AB för detaljplanen Alliero 
DP1. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras med 
motiveringen: 
 

Detta ärende ska också återremitteras med hänvisning till att det 
tidigare beslutade ärendet ”Antagande av detaljplan för Alliero 
del av Norrmalm 1:1” återremitterades. 

 
Börje Mattsson (SD) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande. 
 
Anders Hedenius (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapica (M) och Börje 
Mattssons (SD) återremissyrkande. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs av Viktoria Jansson (M) och ska verkställas. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning: den som 
röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som 
röstar bifall till att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Votering 
resulterar i 25 JA-röster, 18 NEJ-röster och 38 frånvarande, se bilaga 
3. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras 
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Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 199 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §76 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00691-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-17 §118 
• Exploateringskalkyl med tillhörande exploateringsavtal detaljplan 

Alliero DP1 
• Bilaga 1 Plankarta 
• Bilaga 2 Område DP1 och DP2 
• Bilaga 3 Exploateringsavtal med kartbilaga 
 
_ _ _ _ 
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§ 169 Antagande av detaljplan för del av 
Västermalm 1:1 
(KS-2020-00803-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen för del av Västermalm 1:1, centrumändamål och 
bostäder väster om kv Trädgårdsmästaren, enligt 5 kap 27§ plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumändamål och 
bostäder samt att ändra del i gällande detaljplan från parkmark till 
dagens användning – gatumark. Detaljplaner av principiell betydelse 
eller i övrigt av större vikt ska antas av kommunfullmäktige, och 
detta har bedömts vara en sådan plan. Detaljplanen har behandlats 
enligt reglerna för standardförfarande, PBL 5:6. Sakägare och andra 
berörda parter har underrättats om planförslaget och beretts tillfälle 
att lämna synpunkter under två tillfällen (samråd och granskning). 
Inkomna synpunkter under samråds- och granskningstiden finns 
redovisade i samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet i 
bifogad antagandehandling.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar på att ärendet ska återremitteras med följande 
motivering 
 

För fördjupad granskning då vi ser risker att stadsbilden i ett 
känsligt område skadas. I återremissen bör Skönhetsrådet 
och/eller sakkunnig kontrollera att hänsyn till kulturvärden 
efterföljs liksom utvecklande och bevarande av stadens gröna 
stråk. 

 
Anders Hedenius (S), Roger Johansson (S), Kjell Bergkvist (C) och 
Sanna Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falks (L) 
återremissyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Stefan Falk (L) och Catrin Eliasson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 200 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-09-22 §34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00803-2 
• Antagande av detaljplan för del av Västermalm 1:1 

Centrumändamål och Bostäder väster om kv. Trädgård… 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 149 
• Antagandehandling Trädgårdsmästaren 200702 
• Bilaga 1 Historisk beskrivning 180522 
• Bilaga 2 Kulturmiljöanalys 180212 
• Bilaga 3 Trafikbullerutredning 191105 
• Bilaga 4 Geoteknisk utredning 180831 
• Bilaga 5 Markundersökning miljö 191128 

 
_ _ _ _ 
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§ 170 Kv Trädgårdsmästaren Genomförandeavtal 
(KS-2020-00801-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan Corner RD AB 
och Sundsvalls kommun, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
genomförandeavtal. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till genomförandeavtal 
mellan Corner RD AB (exploatören) och Sundsvalls kommun. 
Exploatörens ambition är att uppföra en rad med stadsradhus i kv 
Trädgårdsmästaren. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till 
följande tilläggsatsats: 
 

att uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att följa upp 
genomförandeavtal med hänsyn till områdets kulturvärden 
 

Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicjas Kapicas (M) yrkande. 
 
Stefan Falk (L) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 

För fördjupad granskning då vi ser risker att stadsbilden i ett 
känsligt område skadas. I återremissen bör Skönhetsrådet 
och/eller sakkunnig kontrollera att hänsyn till kulturvärden 
efterföljs liksom utvecklande och bevarande av stadens gröna 
stråk. 

 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Alicja Kapicas (M) och Liza-Maria 
Norlins (KD) förslag och dels Stefan Falks (L) återremissyrkande. 
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Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar hon att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapica (M) och Liza-
Maria Norlins (KD) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), 
Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Stefan 
Falk (L), Catrin Eliasson (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja 
Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 201 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §77 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00801-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 148 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-07-09 

Genomförandeavtal Trädgårdsmästaren 
• Genomförandeavtal kartbilaga 
_ _ _ _ 
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§ 171  Förvärv av fastigheten Vagnshjulet 5 
(KS-2020-00476-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Vagnshjulet 5 med förutsättningar i 
huvudsak enligt bifogat köpeavtal, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 
 
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2020 om 
maximalt 4 500 000 kronor för förvärv av fastigheten Sundsvall 
Vagnshjulet 5 att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel, samt 
 
att övriga kostnader i samband med förvärvet, 1 157 750 kronor, får 
belasta stadsbyggnadsnämndens driftbudget och regleras i samband 
med resultatöverföring 2020. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen ska förvärva 
fastigheten Vagnshjulet 5, . Området pekas 
ut som mark för utveckling av verksamheter i ÖP 2021.  

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 202 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §75 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00476-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-22 §79 
• Köpeavtal 
• Översiktskarta 
• Värdeutlåtande 
 
_ _ _ _ 
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§ 172  Nolby 5:9 Köpeavtal 
(KS-2020-00804-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat köpeavtal mellan Boklok Mark och 
Exploatering AB och Sundsvalls kommun,  
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 
köpeavtal, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna 
köpebrev med kvittens efter det att köpeskilling till fullo erlagts. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal med 
avsikt att sälja fastigheten Nolby 5:9 i Kvissleby till Boklok Mark 
och Exploatering AB. Köpeskillingen uppgår till 3 700 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 203 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2020-09-29 §78 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00804-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 147 
• Köpeavtal, undertecknat av köparen 
• Karta Nolby 5:9 
• Karta över ledningsrätt 

 
_ _ _ _ _ 
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§ 173 Förslag om att skjuta upp Sundsvalls 400-
årsfirande till 2024 
(KS-2020-00946-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med anledning av rådande läge i Corona-pandemin, skjuta fram 
firandet av Sundsvall 400 år till 2024.  
 

Ärendet 
Liberalerna har lämnat ett förslag om att skjuta fram firandet av 
Sundsvall 400 år till 2024. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bodil Hansson (S) instämmer i Stefan Falks (L) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 204 
• Skrivelse Liberalerna ”För ett säkert firande för alla – skjut upp 

Sundsvalls 400-årsfirande till 2024!” 
 
_ _ _ _ 
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§ 174 Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika 
(KS-2018-00193-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Liberalerna (L) har lämnat in en motion med förslag om att öka 
valfriheten för våra äldre så den som har beviljad hjälp med måltider 
ska kunna välja mellan olika matleverantörer och olika rätter via sin 
hemtjänst 

Överläggning 
Catrin Eliasson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Patrik Gustavsson (M) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till 
motionen. 
Vidare önskar de få lämna en protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
som är att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels bifall till motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Patrik Gustavsson (M) och Liza-
Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), 
Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Stefan 
Falk (L), Catrin Eliasson (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja 
Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Patrik Gustavsson (M) och Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
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”Det är positivt om äldre kan få större valmöjligheter när det gäller 
deras måltider. Måltider har påverkan på livskvalité och hälsa. 
Motionens intention är därför viktig men behöver först belysas ur ett 
ekonomiskt perspektiv.” 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunfullmäktige 2020-03-30 § 89 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-03-06-16 § 78 
• Protokoll service- och förvaltningsutskottet - 2020-02-25 - § 21 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00193-5 
• Kommunala pensionärsrådets remissvar 
• Protokoll socialnämnden 2019-01-31 § 12 
• Socialtjänstens skrivelse 2018-12-19 
• Motion (L) rätt att välja även som årsrik 
 
_ _ _ _ 
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§ 175 Motion (L) vill du bli måltidsvän? 
(KS-2018-00309-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
under en försöksperiod på ett år låta äldre som är beviljade hjälp med 
måltider få sällskap av en ”måltidsvän” en gång i veckan. 
Motionärerna föreslår att maten för ”vännen” ska bekostas av 
kommunen. Ärendet är ett förslag till beslut på motionen 

Överläggning 
Catrin Eliasson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
som är att avslå motionen. 
 
Ronja Strid (KD) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels bifall till motionen och dels att 
motionen ska anses vara besvarad. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Catrin Eliasson (L), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunfullmäktige 2020-03-30 § 90 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-03-16 § 76 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet - 2020-02-18 - § 6 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00309-5 
• Kommunala pensionsrådets remissvar 
• Protokoll socialnämnden 2018-06-20 § 109 
• Socialtjänstens skrivelse 
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• Motion (L) vill du bli måltidsvän 
 
_ _ _ _ 
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§ 176 Motion (L) om gratis broddar 
(KS-2019-00083-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall (L) har lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige i vilken de föreslår att kommunen 
ska erbjuda alla sundsvallsbor över 65 år gratis broddar. Detta  
är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
som är att avslå motionen. 
 
Patrik Gustavsson (M) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Tomasz Baron (SD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels bifall till motionen och dels att 
motionen ska anses vara besvarad. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Catrin Eliasson (L), Alicja Kapica (M), Viktoria 
Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A.G 
Carlsson (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund 
(M), Jan-Erik Iversen (M), Eva-Lotta Söderström (SD), Svea 
Westholm (SD), Annelie Henriksson (SD), Tomasz Baron (SD) och 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunfullmäktige 2020-03-30 § 91 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-12 § 77 
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• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet - 2020-02-18 - § 7 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00083-5 
• Kommunala pensionärsrådets remissvar december 2019 
• Svar från socialtjänsten angående motion om gratis broddar 
• Protokoll kommunfullmäktige 2019-01-28 § 4 
• Motion (L) om gratis broddar 
 
_ _ _ _ 
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§ 177 Motion (KD) angående 
motorcykelparkeringar 
(KS-2019-00836-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett svar på en motion från Kristdemokraterna. Motionären 
vill att Sundsvalls kommun ser över vilka vägar, där det idag råder 
motortrafikförbud, som skulle kunna tillåta motorcykeltrafik. 
Motionären vill också att kommunen ser över var särskilda 
motorcykelparkeringar kan anläggas 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut som är att avslå motionen. 
 
Anders Hedenius (S) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-05-11 § 107 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottets - 2020-03-17 - § 12 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00836-4 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2020-01-29 § 18 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-11-25 
• Motion (KD) angående motorcykelparkeringar 
 
_ _ _ _ 
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§ 178 Motion (MP) om en seniorpool i kommunens 
regi 
(KS-2018-00724-9) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Angel Villaverde (MP) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående att starta en seniorpool i kommunens 
regi. Det här ärendet är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
vilket är att avslå motionen. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan Falks (L) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin 
(KD) och Alicja Kapicas (M) protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD)  och Alicja Kapica (M) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig i 
grunden positiva till en seniorpool men ser att det är bättre att den 
drivs av en förening med IOP-avtal”. 
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Beslutsunderlag 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet - 2020-03-17 - § 13 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00724-9 
• Socialnämndens protokoll 2019-04-25 § 64 
• Socialtjänstens skrivelse 2019-03-12 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-04-24 § 95 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-03-22 
• Kommunala pensionärsrådets remissvar 
• Motion (MP) om en seniorpool i kommunens regi 
 
_ _ _ _ 
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§ 179 Korta frågor - korta svar 
 
 
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om belysning vid 
återvinningscentralen i Njurunda. 
Frågan besvaras av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
_ _ _ _ 
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§ 180 För kännedom 
(KS-2020-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 

• Revisorerna i Medelpads Räddningstjänstförbunds 
bedömning av delårsrapporten för Medelpads 
Räddningstjänstförbund: 

o Revisorernas skrivelse, 2020-09-30 
o KPMG – översiktlig granskning: Delårsrapport, 2020-

08-31 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, 
kvartal 2 2020: 

o Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2020-
09-23 §106 

o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse, 2020-09-
15 

o Statistikrapport VON SoL, 2020-08-27 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 
2020: 

o Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2020-
09-23 §107 

o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse, 2020-09-
16 

o Statistikrapport LSS VON, 2020-09-16 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2020-10-15 (KS-2020-00021-7) 

• Information om bildandet av geografiska team och 
utlokalisering av verksamhetsområdet Barn, unga och familj 

o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 
2020-09-30 § 138 
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o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 
2020-09-24 

• Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2020-08-31 
• Valärenden - vakanta uppdrag per 2020-10-15, reviderad 

2020-10-23 
 
_ _ _ _ 
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Tjänstgör 
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Peder Björk (S) X    
Stefan Eriksson (S) -    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
João Pinheiro (S) -    
Lars-Olof Boström (S) -    
Jan Lahti (S) -    
Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) X    
Marie Sjöbom Olsson (S) X    
Stefan Broman (S) -    
Annika Kallin (S) -    
Kenneth Högström (S) -    
Rebecca Lampinen (S) -    
Rose-Marie Antonic (S) -    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) -    
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X    
Roger Johansson (S) X    
Malin Larsson (S) -    
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) -    
Magnus Haak (S) X    
Niclas Burvall (S) -    
Fredrik Thunström (S) -    
Frida Smedberg (S) -    
Jörgen Berglund (M) -    
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) -    
Lina Modén (M) -    
Tom Emanuelz (M) -    
Mikael Gäfvert (M) X    
Lars A.G Carlsson (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) -    
Josefin Eurenius (M) -    
Jan Heijbel (M) X    
Sven Bredberg (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Cecilia Backlund (M) X    
Jan-Erik Iversen (M) X    
Margareta Engström (M) -    
Lars Holmgren (L) -    
Stefan Falk (L) X    
Ina Lindström Skandevall (L) -    
Catrin Eliasson (L) X    
Annelie Luthman (L) -    
Sanna Jonsson (C) X    
Anna Edin (C) -    
Jan Ola Andersson (C) -    
Hans Forsberg (C) X    
Magnus Persson (C) -    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Karin Gustafsson (V) -    
Niklas Evaldsson (V) X    
Hicham Elkahtib (V) -    
Kim Ottosson (V) -    
Ann Modin (V) X    
Åke Johansson (V) X    
Emil Esping (KD) -    
Stefan Hill (KD) -    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) -  Eva-Lotta Söderström §§ 154-180 
Svea Westholm (SD) X    
Stig Bergström (SD) -  Annelie Henriksson §§ 154-180 
Gunnar Jönsson (-) -    
Tomaz Baron (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) -    
Mats Hellhoff (SD) -    
Anneli Lindholm (SD) -    
Börje Mattsson (SD) X    
Lars Skoglund (SD) -    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Lars-Olof Boström (S) -   
Frida Burman (S) -   
Leif Wiklund (S) -   
Priscilda Helenius (S) -   
Johan Nikula (S) -   
Eva Bergström Selling (S) -   
Hans Backlund (S) -   
Monika Lindberg (S) -   
Magnus Svensson (S) -   
Ludvig Lind (S) -   
Karolina Sundberg (S) -   
Kent Larsson (S) -   
Carina Staf (S) -   
Alaa Ourabi Alkhn (S) -   
Annika Söderberg (S) -   
Michael Sjödin (S) -   
Adele Flodin (S) -   
Åsa Melander (M) -   
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) -   
Per Lindstrand (M) -   
Signe Weiss (M) -   
Peter Sjöbom (M) -   
Per Wahlberg (M) -   
Bo-Göran Strandfjäll (M) -   
Arne Engholm (L) -   
Ina Lindström Skandevall (L) -   
Martin Liljeros (L) -   
Maria Åström (C) -   
Jonas Borg (C) -   
Anneli Rehnfors (C) -   
Erik Thunström (C) -   
Martin Jägesten (V) -   
Isabell Mixter (V) -   
Olle Granath (V) -   
Miriam Monsell (KD) -   
Joachim Jonsson (KD) -   
Eva-Lotta Söderström (SD) X  §§ 154-180 
Ove Skalin (SD) -   
Annelie Henriksson  (SD) X  §§ 154-180 
Jonas Lingdén  (SD) -   
Ulf Rydberg (SD) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

 Voteringslista 
§ 167 Antagande av Detaljplan för Alliero, del av 
Norrmalm 1:1 
 
Sammanträdesdatum 
 2020-10-26 

Bilaga 2 
 
 
 
Sida  
1 (2) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
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)     X 
Lars-Olof Boström (S)     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)     X 
Inger Arvidsson (S)     X 
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)     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   
Lars A.G Carlsson (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M)     X 
Josefin Eurenius (M)     X 
Jan Heijbel (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Cecilia Backlund (M)   X   
Jan-Erik Iversen (M)   X   
Margareta Engström (M)     X 
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Lars Holmgren (L)     X 
Stefan Falk (L)   X   
Ina Lindström Skandevall (L)     X 
Catrin Eliasson (L)   X   
Annelie Luthman (L)     X 
Sanna Jonsson (C)  X    
Anna Edin (C)     X 
Jan Ola Andersson (C)     X 
Hans Forsberg (C)  X    
Magnus Persson (C)     X 
Kjell Bergkvist (C)  X    
Anita Forslin (C)  X    
Karin Gustafsson (V)     X 
Niklas Evaldsson (V)  X    
Hicham Elkahtib (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 
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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)     X 
Lars-Olof Boström (S)     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)     X 
Inger Arvidsson (S)     X 
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)     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   
Lars A.G Carlsson (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M)     X 
Josefin Eurenius (M)     X 
Jan Heijbel (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Cecilia Backlund (M)   X   
Jan-Erik Iversen (M)   X   
Margareta Engström (M)     X 
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Lars Holmgren (L)     X 
Stefan Falk (L)   X   
Ina Lindström Skandevall (L)     X 
Catrin Eliasson (L)   X   
Annelie Luthman (L)     X 
Sanna Jonsson (C)  X    
Anna Edin (C)     X 
Jan Ola Andersson (C)     X 
Hans Forsberg (C)  X    
Magnus Persson (C)     X 
Kjell Bergkvist (C)  X    
Anita Forslin (C)  X    
Karin Gustafsson (V)     X 
Niklas Evaldsson (V)  X    
Hicham Elkahtib (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 
   25 18 0 38 
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