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Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset samt på distans  

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Votering Voteringsresultat enligt bilaga 2 

Sekreterare Caroline Grafström 

Justeras 2021-12-23 

  

  

 

 

Underskrifter  Arianne Sundman Caroline Grafström 

  Ordförande  Sekreterare 

   

  

 

 Jonas Väst Viktoria Jansson 

 Justerare Justerare 

    

   

 

 

 

 

Protokollet omfattar §§ 240-269 

 

 

Bevis/anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 

 

Till justerare väljs  med Jonas Väst och Viktoria Jansson med Kim 

Ottosson och Mats Hellhoff som ersättare. 

 

_ _ _ _  
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§ 240  Information från kommundirektör Jonas 
Walker 

(KS-2021-00005) 

 

Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 

sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Jonas Walker en 

nulägesrapport om aktuella händelser i kommunen. Han informerar 

bland annat om: 

 

 Nuläge Covid -19 – spridning av ny variant, lägesbild samt 

åtgärder i Sundsvalls kommun 

 

 Cybersäkerhet – Sundvalls kommuns läge kopplat till  

säkerhetsincident ”Log4j”  

 

 

_ _ _ _ 
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§ 241 Allmänhetens frågestund 

(KS-2021-00004) 

 

 

Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde. 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 242 Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark 
AB 

(KS-2021-00006) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen. 

 

Ärendet 

Sven Magnusson, VD för Sundsvall Logistikpark AB har bjudits in 

för att ge kommunfullmäktige en rapport om logistikparken. Han 

informerar bland annat om följande: 

 

 Nuläget – sprängningar, förkortad byggtid, Trafikverkets 

projekt, intressenter för alla ytor, dom från miljödomstolen i 

januari 2022, utökning järnvägsspår. 

 

 Högt ställda miljökrav i projektet 

 

 Gemensam tidplan med Trafikverket och SCA 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 243  Frågor enligt kommunallagen 

(KS-2021-00011) 

 

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 

 

 Alicja Kapica (M) ställer en fråga om efterhandsdebitering 

vid livsmedelskontroll till miljönämndens ordförande Kjell 

Bergkvist (C). 

Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 

svaranden. 

 

 Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga om individanpassat 

biståndsbedömt brandskydd inom hemtjänsten till vård- och 

omsorgsnämndens ordförande Mikael Westin (S).  

Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 

svaranden. 

 

_ _ _ _ 
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§ 244 Inkomna motioner 

(KS-2021-01145) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

 

 Motion (M) om att stärka besöksnäringen i Sundsvall 

 

Ärendet 

En motion har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

 Motion (M) om att stärka besöksnäringen i Sundsvall, inlämnad 

2021-12-20 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 245 Inkomna interpellationer 

(KS-2021-01146) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att följande interpellation får ställas: 

 

 Interpellation från Alicja Kapica (M) till Jonas Väst (S) om 

aktivitetskrav 

Ärendet 

En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde. 

Interpellationer besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation från Alicja Kapica (M) till Jonas Väst (S) om 

aktivitetskrav 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 246  Valärenden 

(KS-2021-00010) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Jonas Borg (C) 

som ledamot i kommunfullmäktige efter avlidne Jan-Ola Andersson 

(C), för återstående delen av mandatperioden, 

 

att notera Länsstyrelsens val av Helge Sjödin (C) som ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Jonas Borg (C), för återstående delen av 

mandatperioden, 

 

att bevilja Catrin Eliassons (L) avsägelse som ersättare i 

kommunstyrelsen och som ledamot i kommunfullmäktige, från och 

med 31 december 2021, 

 

att bevilja Rose-Marie Antonics (S) avsägelse som ordförande i 

Överförmyndarnämnden Mitt och som ledamot i 

kommunfullmäktige, från och med 1 januari 2021, 

 

att bevilja Emelie Grannas (S) avsägelse som ersättare i individ- och 

arbetsmarknadsnämnden, 

 

att notera att Björn Lyngfelt (SCA) avsagts sig sitt uppdrag som 

ledamot (näringlivsrepresentant) i Midlanda Flygplats AB, 

 

att utse Anders Edholm (SCA) till ny ledamot 

(näringslivsrepresentant) i Midlanda Flygplats AB, efter Björn 

Lyngfelt (SCA) fram till ordinarie stämma 2023, 

 

att utse Jeanette Lozanowski (L) till ersättare i kommunstyrelsen på 

plats 3 i valsedelsgrupp ”Alliansen Sundsvall” efter Catrin Eliasson 

(L) i enlighet med proportionellt val 2018-10-29 §189, för 

återstående delen av mandatperioden, 

 

att utse Camila Camacho (S) till ersättare i miljönämnden efter 

Anna-Karin Sjödin (S), för återstående delen av mandatperioden, 

 

att bevilja Alicja Kapicas (M) avsägelse som ledamot i 

Kommunförbundet Västernorrlands styrelse, 
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att utse Viktoria Jansson (M) till ny ledamot i Kommunförbundet 

Västernorrlands styrelse efter Alicja Kapica (M), för återstående 

delen av mandatperioden, 

 

att bevilja Michael Westins (L) avsägelse som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden, 

 

att utse Johan Brännström (L) till ny ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden efter Michael Westin (L), för återstående delen av 

mandatperioden,  

 

att utse Peter Sjöbom (M) till gode man med erfarenhet i jordbruks- 

och skogsbruksfrågor, för återstående delen av mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

 Valärenden KF 2021-12-09, reviderad 2021-12-16 samt 

valärenden upplästa vid sammanträdet 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 247 Återrapportering från demokrati- och 
uppföljningsberedningen, december 2021 

(KS-2021-00641) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen 

 

Ärendet 

Enligt demokrati- och uppföljningsberedningens arbetsordning, 

fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 § 29, ska beredningen 

ge fullmäktige en återrapportering två gånger per år, i juni och 

december. Demokrati- och uppföljningsberedningen är ett av 

kommunfullmäktige tillsatt organ för att politiskt följa upp 

kommunkoncernens verksamhets- och ekonomiska resultat, vitalisera 

arbetet i kommunfullmäktige och i förlängningen även utveckla 

demokratin i Sundsvalls kommun. 

Beslutsunderlag 

 Demokrati- och uppföljningsberedningens skrivelse, 2021-12-20 

 

_ _ _ _ 
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§ 248 Samarbetsavtal med Mittuniversitetet 2022-
2025 

(KS-2021-00570-1) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna samarbetsavtal med Mittuniversitetet för perioden 

2022-2025, dnr KS-2021-00570, samt 

 

att kommunens delfinansiering om 5 mnkr per år under perioden 

2022-0101 – 2025-12-31 sker via Stadsbacken AB. 

 

Ärendet 

Ärendet handlar om ett nytt avtal för fortsatt samarbete mellan 

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet, för perioden 2022 till 

2025. Nuvarande avtal löper ut 2021-12-31 och 

kommunstyrelsekontoret konstaterar att det finns en ömsesidig vilja 

mellan parterna att fortsätta samarbetet.  

 

Förslaget till nytt avtal bygger på gemensamma aktuella och 

långsiktiga utmaningar för både kommunen och lärosätet samt tillika 

framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling. 

Överläggning 

Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 

kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 

beslut. 

Beslutsunderlag 

 Protokoll kommunstyrelsen 2021-12-06 §232 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00570-1 

 Avtal Miun - Sundsvalls kn 20210603 

 Bilaga 1  Samverkansmodell Sundsvall 2021-06-03 

 Bilaga 2 Uppföljningsmodell Sundsvall 2021-06-03 

_ _ _ _ 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Kommunfullmäktige 2021-12-20 14 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 249 Redovisning av uppdrag – beskrivning av 
trygghetsboenden 

(KS-2021-00867-1) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen enligt ”Redovisning av uppdrag- 

beskrivning av trygghetsbostäder” som bilagts denna tjänsteskrivelse, 

samt 

 

att behovet av fler trygghetsbostäder och en plan för att ta fram 

sådana bostäder hanteras inom ramen för kommunstyrelsens arbete 

med ett nytt bostadsförsörjningsprogram.  

 

Ärendet 

Ärendet är ett förslag på beskrivning på det som kallas 

trygghetsbostäder, enligt ett uppdrag som kommunfullmäktige gav 

till kommunstyrelsen i maj 2021. Beskrivningen inkluderar även ett 

förslag på lägsta ålder för hyresgästerna som även det är ett uppdrag 

som fullmäktige lämnat till kommunstyrelsen.  

Överläggning 

Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) 

yrkande samt protokollsanteckning. 

 

Alicja Kapica (M) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) 

protokollsanteckning. 

 

Niklas Säwén (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 ordföranden att Liza-Maria Norlin (KD) med 

fleras protokollsanteckning får lämnas. 
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Protokollsanteckning 

Liza-Maria Norlin (KD), Ina Lindström Skandevall (L) och Alicja 

Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Byggandet av boenden för äldre behöver öka, och äldre ska ha 

möjligheten att flytta till de boenden som passar dem och deras 

situation. Sundsvall behöver fler trygghetsboenden med 

gemenskapsmöjligheter som kan erbjuda trygghet på ett sätt som 

också medför att flytt till särskilt boende kan skjutas upp. Detta ökar 

livskvalitén för äldre samtidigt som det är ett bättre användande av 

skattemedel. Vi tre partier i den Blå alliansen tycker det är bra att 

Sundsvall nu har en tydlig definition av trygghetsboende och att det 

ska vara en del av kommunens nya bostadsförsörjningsprogram. En 

ytterligare viktig förutsättning för fler trygghetsboenden är att vi på 

ett tydligt sätt anvisar mark för just detta ändamål som 

kristdemokraterna föreslog i en motion till kommunfullmäktige Bra 

boende hela livet och liberalerna har föreslagit en särskild satsning 

på aktiviteter för de som bor på Trygghetsboenden.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §235 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 56 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00867-1 

 PM. Redovisning av uppdrag - beskrivning av trygghetsbostäder 

2021-10-28 

 

_ _ _ _ 
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§ 250 Ordförandeförslag om utbyte av information 
över myndighetsgränser 

(KS-2021-00989-1) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att, i dialog 

med Polisen, ta fram riktlinjer och ett systematiskt arbetssätt för att 

möjliggöra för utbyte av information för att förebygga brott av 

personer som inte fyllt 21 år, i enlighet med lagstiftningens 

möjligheter, 

 

att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att, i 

samverkan med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden, ta fram rutiner för hur vi i större utsträckning än idag 

kan söka samtycke från vårdnadshavare och barn, för att dela 

information över myndighetsgränser, samt 

 

att uppdragen återrapporteras till plan- och utvecklingsutskottet 

senast i mars 2022. 

 

Ärendet 

Plan- och utvecklingsutskottets ordförande Niklas Säwén (S) föreslår 

att kommunfullmäktige ger individ- och arbetsmarknadsnämnden, 

med flera, i uppdrag att skapa förutsättningar för fler verktyg till 

första linjens socialtjänst, vilket är en central del av Sundsvalls 

kommuns brottsförebyggande arbete. Förutsättningarna handlar om 

möjligheter att utbyta information över myndighetsgränser.  

Överläggning 

Niklas Säwén (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. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §234 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 59 
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 Ordförandeförslag - KS-2021-00989-1 

 

_ _ _ _ 
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§ 251  Uppföljning av strategi för ökat träbyggande 
i Sundsvalls kommun 

(KS-2021-00903-10) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna återrapport om implementering och tillämpning av 

Strategi för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 att fastställa Strategi för 

ökat träbyggande i Sundsvalls kommun och samtidigt ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera till 

kommunfullmäktige senaste december 2021 beträffande hur de mest 

berörda verksamheterna har implementerat och tillämpat strategin i 

sina verksamheter. Detta ärende utgörs av en återrapport av hur 

implementeringen och tillämpningen av strategin har skett i de olika 

verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §240 

 Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 102 

 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00903-10  

 SKIFU - Uppföljning av strategi för ökat träbyggande i 

Sundsvalls kommun  

 Stadsbyggnadskontoret – återkoppling om strategi för ökat 

träbyggande i Sundsvalls kommun  

 Svar från Drakfastigheter om uppföljning av strategi för ökat 

träbyggande 2021-10-25 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-30 §182 

 

_ _ _ _ 
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§ 252 Fråga om återtagande av beslut om 
gemensamt verksamhetsstöd för vård- och 
omsorgsnämnden och individ- och 
arbetsmarknadsnämnden 

(KS-2021-00877-3) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå ärendet. 

 

Ärendet 

Ärendet avser en begäran från vård- och omsorgsnämnden (VON) 

och individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) att föreslå 

kommunfullmäktige att återta beslutet av kommunfullmäktige 2019-

09-30, § 171 om förändringar av förvaltningsorganisation avseende 

ett gemensamt verksamhetsstöd för de båda förvaltningarna. Vidare 

föreslås kommunfullmäktige att besluta om att överlåta till de båda 

nämnderna att besluta om slutlig organisation och arbetssätt för 

respektive förvaltningar. 

Överläggning 

Liza-Maria Norlin (KD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet 

med följande motivering: 

 

Ärendet bör återremitteras på grund av att ingen 

organisationsplan är framtagen och att ingen 

konsekvensbeskrivning är gjord på densamma. Förvaltningen 

uppmanas att skyndsamt återkomma med ett uppdaterat förslag. 

 

I andra hand, om återremissen faller, yrkar hon bifall till 

kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. 

 

Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

 

Mats Hellhoff (SD) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 

 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige 

beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
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Vidare konstaterar hon att det finns två förslag till beslut och det är 

dels kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) och 

Mats Hellhoffs (SD) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och 

finner att kommunfullmäktiges beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Reservation 

Liza-Maria Norlin (KD), Miriam Monsell (KD), Stefan Hill (KD), 

Ronja Strid (KD), Mats Hellhoff (SD), Björn Andersson (SD), Jonas 

Lingdén (SD), Annelie Henriksson (SD), Cristian Haglund (SD), 

Sven Dahl (SD), Marianne Eliasson (SD), Eva-Lotta Söderström 

(SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §241 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 97 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-11-04 

 Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-09-29 § 

152 

 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-09-28 § 88 

 

_ _ _ _ 
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§ 253  Generellt statsbidrag "säkerställa en god 
vård" - utökning av vård- och omsorgsnämndens 
budgetram 

(KS-2021-00949-1) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att tillföra vård- och omsorgsnämnden skattemedel 2021 och framåt i 

enlighet med det belopp som kommunen erhåller i generellt 

statsbidrag för ”Säkerställa en god vård och omsorg om äldre 

personer” för respektive år, samt 

 

att vård och omsorgsnämnden redovisar till kommunstyrelsen i slutet 

av 2022 till hur statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg 

om äldre personer” har använts.  

Ärendet 

Ärendet handlar om att fördela skattemedel till vård- och 

omsorgsnämnden, som motsvarar de medel som kommunen erhåller i 

generellt statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om 

äldre personer. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §242 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 98 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 

 

_ _ _ _ 
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§ 254  Översyn av vissa avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområden 

(KS-2021-00955-2) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa vård- och omsorgsnämndens förslag till nya och ändrade 

avgifter och ersättningar enligt vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2021-09-08 (VON-2021-00155), 

 

att avgifterna och ersättningarna ska gälla från och med 1 januari 

2022,  

 

att avgifterna för medboende vid särskilda boende för äldre årligen 

ska omräknas enligt angivet index baserat på den nationellt beslutade 

maxtaxan, 
 

att bårhusavgift som påförts kommunen av regionen årligen ska 

omräknas enligt regionens taxa, samt 

 

att ersättningarna för servicepaket vid gruppboenden inom omsorgen 

om funktionshindrade årligen ska omräknas enligt konsumentverkets 

beräkningar. 

 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens har utarbetat förslag till nya och 

ändrade avgifter och ersättningar att gälla från och med 1 januari 

2022. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §243 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 99 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-11-01 

 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-26 § 92 

Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-09-08 

_ _ _ _ 
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§ 255 Utökning av antalet fältassistenter 

(KS-2021-00984-1) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inrätta ytterligare en 

tjänst som fältassistent för att bland annat utöka samarbetet med 

skolor kopplat till arbetet med Ett Sundsvall som håller ihop, samt 

 

att tjänsten finansieras genom en överföring till kultur- och 

fritidsnämnden om 750 000 kr per år ur anslaget mot missbruk som 

tilldelats kommunstyrelsen i mål och resursplan 2021-2022 med plan 

för 2023-2024.  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att kultur- och fritidsnämnden 

inrättar ytterligare en fältassistent samt att tjänsten finansieras genom 

en överföring av medel som tilldelats kommunstyrelsen i mål och 

resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §245 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 57 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00984-1 

 

_ _ _ _ 
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§ 256  Hemställan från Medelpads 
räddningstjänstförbund hos ägarkommunerna om 
extra medel med anledning av pandemin 

(KS-2021-00885-2) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja Medelpads Räddningstjänstförbund en extra ekonomisk 

förstärkning under 2021 med 706 800 kronor under förutsättning att 

Timrå och Ånge kommuner fattar ett likalydande beslut beträffande 

sina andelar, samt 

 

att finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för 

oförutsedda behov i Mål och resursplan 2021. 

 

Ärendet 

Medelpads Räddningstjänstförbund hemställer om en ekonomisk 

förstärkning under 2021 med anledning av coronasituationen. 

Jäv 

Åsa Ulander (S), Leif Nilsson (S), Stefan Broman (S), Rebecka 

Lampinen (S), Niclas Burvall (S), Hicham Elkahtib (V), Anna Edin 

(C), Miriam Monsell (KD) och Martin Liljeros (L) anmäler jäv och 

deltar därmed inte i behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §248 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 102 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-25, reviderad 2021-

11-25 

 Förslag 2021-10-01 till beslut hemställan extra medel pandemin 

 Hemställan 2021-10-01 extra medel med anledning av uteblivna 

intäkter pandemin 

 Medelpads Räddningstjänstförbund Förbundsdirektionens 

protokollsutdrag 2021-10-01 

_ _ _ _ 
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§ 257 Avfallstaxa 2022 

(KS-2021-00798-2) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Avfallstaxa för 2022 enligt Reko Sundsvall AB:s förslag 

2020-05-28, (tjänsteskrivelse 2021-08-25 REKO-2021-00017), 

 

att till den fasta årskostnaden på 1 450 kronor för en- och 

tvåfamiljshus lägga 12 kronor inklusive moms för att täcka kostnader 

för insamling av returpapper, 

 

att till den fasta årskostnaden på 1 125 kronor för fritidshus lägga 12 

kronor inklusive moms för att täcka kostnaden för insamling av 

returpapper, 

 

att till den fasta årskostnaden per lägenhet i flerfamiljshus lägga 12 

kronor inklusive moms för att täcka kostnaden för insamling av 

returpapper, samt 

 

att kommunstyrelsen får en återrapport om uppdraget Reko 

Sundsvall AB fått av Stadsbacken AB att ytterligare effektivisera sin 

verksamhet och begränsa sin kostnadsmassa och därmed behovet av 

framtida avgiftshöjningar.  

 

Ärendet 

Reko Sundsvall AB har utarbetat ett förslag till taxa för avfall för 

2022. Kommunfullmäktige i Sundsvall ska årligen fastställa 

avfallstaxan. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §252 

 Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 93 

 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00798-2 

 Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2021-09-03 §80 Avfallstaxa 

2021 

 PM-Beslut Stadsbacken AB - Avfallstaxa 2022 

 Reko Sundsvall AB, Tjänsteskrivelse 2021-08-25 

 Protokollsutdrag Reko Sundsvall AB 2021-05-28 
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 Bilaga - Avfallstaxa 2021 

 

_ _ _ _ 
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§ 258 Reviderad konstruktion av avfallstaxan från 
och med 2023 

(KS-2021-00966-2) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslag till volymbaserad avfallstaxa med 

behovstömning enligt förslag från Reko Sundsvall AB, att gälla från 

1 januari 2023. 

 

Ärendet 

Reko Sundsvall AB har överlämnat förslag till reviderad konstruktion 

av avfallstaxan att gälla från och med 2023. 

Överläggning 

Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 

 

Ina Lindström Skandevall (L) och Alicja Kapica (M) instämmer i 

Liza-Maria Norlins (KD) yrkande och protokollsanteckning. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 

kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 

beslut. 

 

Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlin (KD) med 

fleras protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 

Liza-Maria Norlin (KD), Ina Lindström Skandevall (L), Alicja 

Kapica (M) ämnar följande protokollsanteckning: 

 

Kristdemokraterna och liberalerna anser att det är positivt att 

avfallstaxan i större utsträckning blir konstruerad på ett sådant sätt 

att den som sorterar sitt avfall på det sätt som främjar en god miljö 

också minskar sina kostnader. På samma sätt som att den som inte 

sorterar sitt avfall kommer få betala en högre avgift. Vi 

kristdemokrater och liberaler jobbar för att det ska vara lätt att göra 

rätt, det blir bra för enskilda personer samtidigt som det gynnar 

miljön i stort. Vi ser därför gärna en utveckling där hushållsnära 
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sortering och insamling blir möjlig i högre utsträckning även i 

Sundsvall med exempelvis fyrfackskärl eller fler. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §253 

 Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 94 

 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00966-2 

 Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2021-10-22  §98 

 PM-Beslut Stadsbacken AB - Reviderad konstruktion av 

avfallstaxan 

 Tjänsteskrivelse Reko Sundsvall AB,  2021-10-04 med bilagor 

 Bilaga 1 Förslag taxa behovstömning 

 Bilaga 2 Avfallstaxa 2021 

 Bilaga 3 Protokollsutdrag Reko Sundsvall AB, 2021-09-24 §32 

 

_ _ _ _ 
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§ 259  Taxa inom miljöbalkens område för 2021 - 
återremitterat ärende 

(KS-2020-00873-8) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsluta det återremitterade ärendet Taxa inom miljöbalkens 

område för 2021(KS-2020-00873). 

Ärendet 

Ärendet gäller miljönämndens förslag till taxa inom miljöbalkens 

område för 2021. Vid behandlingen i kommunfullmäktige 2021-01-25 

§ 17 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet. 

Överläggning 

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. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §254 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 103 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 

 Protokoll kommunfullmäktige 2021-01-25 §17 

 

_ _ _ _ 
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§ 260  Taxa inom miljöbalkens område för 2022 

(KS-2021-00935-2) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

(daterade 2020-08-01) inklusive taxebilagorna 1, 2 och 3 att gälla från 1 

januari 2022, 

 

att fastställa timavgiften inom miljöbalkens område för år 2022 till 

1 164 kronor inklusive uppräkning av prisindex för kommunal 

verksamhet till och med 2020 (PKV), samt 

 

Ärendet 

Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa inom miljöbalkens 

område för 2021. Vid behandlingen i kommunfullmäktige 2021-01-25 

§ 17 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet. I detta 

ärende är förslaget att den återremitterade taxan ska gälla från 2022. 

Överläggning 

Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Alicja Kapica (M) yrkar avslag på ärendet. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) förslag. Hon 

ställer dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M), Jörgen Berglund (M), 

Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), 

Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars AG Carlsson (M), 

Per-Magnus Forsberg (M), Thomas Burman (M), Jan Heijbel (M), 

Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Per Lindstrand (M) och 

Margareta Engström (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §255 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 104 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 
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 Miljönämndens protokoll 2020-09-16 § 41 

 Miljökontorets skrivelse 2020-07-29 

 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2021 

 

_ _ _ _ 
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§ 261  Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2021 - återremitterat ärende 

(KS-2020-00877-8) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsluta det återremitterade ärendet Taxa för offentlig livsmedels- 

och foderkontroll för 2021 (KS-2020-00877) .  

Ärendet 

Ärendet gäller taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för 2021. 

Vid behandlingen i kommunfullmäktige 2021-01-25 § 17 beslutade 

kommunfullmäktige att återremittera ärendet. 

Överläggning 

Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Alicja Kapica (M) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar hon få 

lämna en protokollsanteckning. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) förslag. Hon 

ställer dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M), Jörgen Berglund (M), 

Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), 

Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars AG Carlsson (M), 

Per-Magnus Forsberg (M), Thomas Burman (M), Jan Heijbel (M), 

Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Per Lindstrand (M) och 

Margareta Engström (M) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Senast vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha infört 

efterhandsdebitering istället för en årlig kontrollavgift, sprunget ur 

arbetssättet som kallas för Rättviksmodellen. Moderaterna i 

Sundsvall har länge velat se denna förändring och betonar att detta 
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bör införas så snart som möjligt för att underlätta vardagen för våra 

lokala företagare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §256 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 105 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 

 Protokoll kommunfullmäktige 2021-01-25 §21 

 

_ _ _ _ 
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§ 262  Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2022 

(KS-2021-00934-1) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet. 

 

Ärendet 

Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa för offentlig 

livsmedels- och foderkontroll för 2021. Vid behandlingen i 

kommunfullmäktige 2021-01-25 § 17 beslutade kommunfullmäktige att 

återremittera ärendet. I detta ärende är förslaget att den återremitterade 

taxan ska gälla från 2022. 

Överläggning 

Kjell Bergkvist (C) yrkar på återremiss av ärendet med följande 

motivering: 

 

Vi yrkar på återremiss på grund av det rådande läget för företag 

under Corona-pandemin. Just de branscher som berörs av denna 

taxa har det särskilt tufft och innan beslut tas om höjning av taxan 

bör vi därför avvakta utvecklingen av pandemin. En återremiss 

öppnar upp för en möjlighet att anpassa ärendet efter hur läget 

utvecklas innan beslut ska fattas av kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 

Kjell Bergkvists (C) förslag om att återremittera ärendet. Detta blir 

också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §257 

 Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2021-11-23 § 106 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-26 

 Miljönämndens protokoll 2020-09-16 § 45 

 Miljökontorets skrivelse 2020-07-29 
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 Livsmedelstaxa för 2021 

 

_ _ _ _ 
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§ 263  Motion (L) Fortsätt klimatanpassa 
Sundsvall! 

(KS-2019-00492-3) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen besvarad.  

 

Ärendet 

En motion har väckts av (L) om att fortsätta klimatanpassa Sundsvall 

i vilket man föreslår kommunfullmäktige besluta ”att Sundsvalls 

kommun skall genomföra en strategisk solenergisatsning på 

kommunala byggnader”, ”att satsningen skall föregås av en utredning 

som visar vilka byggnader som är mest lämpliga för installation av 

solceller” samt ”att målsättningen skall vara att investera upp till 20 

mkr per år under en femårsperiod, totalt 100 mkr”. 

Överläggning 

Stefan Falk (L) och Hans Forsberg (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. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §262 

 Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 104 

 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2019-00492 

 Motion (L) Fortsätt klimatanpassa Sundsvall! 

 

_ _ _ _ 
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§ 264 Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna 
nyanlända 

(KS-2021-00169-2) 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 

 

Ärendet 

I en motion från Sverigedemokraterna föreslår motionärerna att 

Sundsvalls kommun ska införa ”integrationsplikt” för nyanlända 

individer liknande den som införts i Vellinge kommun. Ärendet är ett 

förslag på beslut på motionen.  

Överläggning 

Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 

 

Liza-Maria Norlin (KD) och Ina Lindström Skandevall (L) 

instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande och 

protokollsanteckning. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och dels Mats 

Hellhoffs (SD) förslag om bifall till motionen. Hon ställer förslagen 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs av Mats Hellhoff (SD) och ska genomföras. 

 

Votering genomförs med följande propositionsordning: Den som 

röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som 

röstar bifall till Mats Hellhoffs (SD) förslag röstar NEJ. Voteringen 

resulterar i 70 JA-röster, 9 NEJ-röster och 2 frånvarande (se bilaga 

2). 
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Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden godkänner att Viktoria Jansson (M) med fleras 

protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 

Mats Hellhoff (SD), Björn Andersson (SD), Jonas Lingdén (SD), 

Annelie Henriksson (SD), Christian Haglund (SD), Sven Dahl (SD), 

Marianne Eliasson (SD), Eva-Lotta Söderström (SD) och Börje 

Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Ina Lindström 

Skandevall (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna menar att för att 

nå en lyckad integration behövs ett individuellt likväl ett kommunalt 

ansvar. Integration är viktigt och önskvärt både för individen och 

samhället. Som politiker har vi ett tungt ansvar att ta beslut som 

gynnar integrationen i vår kommun. Alla människor i vårt samhälle 

skall ha rätt till sin kultur och tro - givetvis underordnad svensk lag 

och rätt. I detta ställer vi oss frågande till vad Sverigedemokraterna 

avser med att individen ”så småningom ska assimileras in i det 

svenska samhället”. Vi menar att ett utökat individuellt ansvar 

behöver kombineras med en individbaserad integrationsplan, så att 

förutsättningarna för den enskilde förbättras till att nå de ställda 

kraven. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §259 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 62 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00169-2 

 Protokollsutdrag från Individ- och arbetsmarknadsnämnden 

sammanträde den 2021-06-23§ 102 

 Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-04-14 

 Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna nyanlända 

 

_ _ _ _ 
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§ 265  Motion (L) om att upphöra med kommunala 
fyrverkerier 

(KS-2019-00809-4) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

 

Ärendet 

Liberalerna (L) föreslår i en motion att Sundsvalls kommun ska 

ersätta sitt nyårsfyrverkeri med ett miljö- och klimatneutralt 

alternativ. Motionärerna föreslår att kommunen istället för 

fyrverkerier satsar på en ljus-/lasershow. 

Överläggning 

Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till motionen. 

 

Ronja Strid (KD) yrkar bifall till motionen. Vidare önskar hon få 

lämna en protokollsanteckning. 

 

Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är 

att avslå motionen. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen och dels Ina 

Lindström Skandevall (L) och Ronja Strids (KD) förslag om bifall till 

motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Vidare godkänner ordföranden att Ronja Strids (KD) 

protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 

Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L), Martin Liljeros (L), 

Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Liza-Maria Norlin (KD), 

Miriam Monsell (KD), Stefan Hill (KD), Ronja Strid (KD)  

reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Ronja Strid (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
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Kristdemokraterna anser likt liberalerna att kommunen ska upphöra 

med kommunala fyrverkerier. Traditionella fyrverkerier uppskattas 

av många men har negativ påverkan på både miljö och djurliv. Vi ser 

det som positivt att kommunen arrangerar gemenskapsfrämjande 

aktiviteter så som nationaldagsfirande och lyslördag men vi tycker 

att kommunens engagemang för nyårsafton skulle behöva ett nytt 

fokus. Om ekonomiskt utrymme finns så bör kommunen på nyårsafton 

i samverkan med andra aktörer arrangera en mötesplats för barn och 

unga där de kan fira och umgås i drogfri miljö istället för 

fyrverkerier eller ljusshower.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §258 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 61 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00809-4 

 Protokollsutdrag Näringslivsbolaget 2019-11-15 § 203 

 Näringslivsbolagets tjänsteskrivelse 2019-11-15 

 Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier 

 

_ _ _ _ 
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§ 266  Motion (M) om att identifiera verksamheter 
och tjänster som kan drivas i extern regi 

(KS-2021-00278-4) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen besvarad. 

 

Ärendet 

I en motion från Moderaterna föreslår motionärerna att 

kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens samtliga 

förvaltningar att göra en kartläggning över vilka verksamheter och 

tjänster som kan drivas i extern regi. Ärendet är ett förslag till beslut 

på motionen.  

Överläggning 

Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare 

önskar han få lämna en protokollsanteckning. 

 

Alicja Kapica (M), Ronja Strid (KD) och Ina Lindström Skandevall 

(L) yrkar bifall till motionen. 

 

Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 

kommunstyrelsens förslag om att anse motionen vara besvarad och 

dels Alicja Kapica (M) med fleras förslag om bifall till motionen. 

Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Vidare godkänner ordföranden att Hans Forsbergs (C) 

protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 

Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M), Jörgen Berglund (M), 

Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), 

Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars AG Carlsson (M), 

Per-Magnus Forsberg (M), Thomas Burman (M), Jan Heijbel (M), 

Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Per Lindstrand (M), 

Margareta Engström (M), Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall 

(L), Martin Liljeros (L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), 
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Liza-Maria Norlin (KD), Miriam Monsell (KD), Stefan Hill (KD) 

och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Hans Forsberg (C) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

I arbetet med att ta fram möjliga åtgärder att sänka kostnaderna i 

kommunen med 300 miljoner kronor genomfördes en kartläggning av 

vilka verksamhetsområden (exklusive vård och omsorg) som kan 

konkurrensutsättas med acceptabel kvalitet till lägre kostnader. Det 

arbetet slutredovisades i mars 2020.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §261 

 Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2021-11-23 § 103 

 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00278-4 

 Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-06-16 §107 

 Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret 

 Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2021-06-16 §17 

 Tjänsteskrivelse lantmäterikontoret  

 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 §122 

 Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 

 Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-06-

23§108 

 Tjänsteskrivelse individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-06-15 §61 

 Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltningen 

 Protokollsutdrag miljönämnden 2021-06-09 § 34 

 Tjänsteskrivelse miljökontoret 

 Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 

 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-05-26 §62 

 Motion (M) om att identifiera verksamheter och tjänster som kan 

drivas i extern regi 

 

_ _ _ _ 
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§ 267  Motion (KD) angående att motverka 
hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden 

(KS-2021-00303-9) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen besvarad, samt 

 

att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i det 

fortsatta arbetet med att genomföra handlingsplanen mot hemlöshet 

kontinuerligt föra dialog med civilsamhället.  

 

Ärendet 

Kristdemokraterna har lämnat in en motion med 15 förslag på 

åtgärder för att motverka hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden samt erbjuda ett bra stöd för människor som 

befinner sig i hemlöshet. Åtgärderna bygger på 19 kriterier från 

Socialstyrelsens rapport år 2020. 

Överläggning 

Jonas Väst (S) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 

kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 

beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 §260 

 Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2021-11-16 § 63 

 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2021-10-27 

 Protokoll individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-08-25 § 127 

 Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2021-08-17 

 Protokoll vård- och omsorgsnämnden 20221-06-15 § 63 

 Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-06-03 

 Drakfastigheters remissvar 2021-05-25 

 Mitthems remissvar 2021-05-24 

 SKIFU:s remissvar 2021-04-29 
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 Motion (KD) angående att motverka hemlöshet och utestängning 

från bostadsmarknaden 

 

_ _ _ _ 
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§ 268  Korta frågor - korta svar 

(KS-2021-00007) 

 

 

 

 Alicja Kapica (M) ställer en fråga om införande av 

gemensamt och aktivt skolval.  

Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens 

ordförande Lisa Tynnemark (S) 

 

 Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om förlängning 

av kommunfullmäktiges beslut gällande lättnader för företag 

under pandemin. 

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 

Hansson (S). 

 

 Alicja Kapica (M) ställer en fråga om lagstiftning kopplat till 

övervägande om införande av aktivt skolval. 

Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens 

ordförande Lisa Tynnemark (S). 

 

 Alicja Kapica (M) ställer fråga om målet på 5000 nya jobb 

kopplat till antal anställda i kommunen. 

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 

Hansson (S). 

 

 Kjell Bergkvist (C) ställer fråga om Alicja Kapicas (M) 

yrkande vid ärende 22. 

Frågan besvaras av oppositionsråd Alicja Kapica (M). 

 

_ _ _ _ 
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§ 269  För kännedom 

(KS-2021-00008) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga ärendena till handlingarna. 

 

Ärendet 

 Valärenden - vakanta uppdrag per 2021-12-09, reviderad 2021-

12-16 

 

 Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad 

2021-12-07 (KS-2021-00021-10) 

 

 Revisorerna i Medelpads Räddningstjänstförbund: Granskning 

av jämställdhet och likabehandling 2021-11-22 

o KPMG Rapport: Granskning av jämställdhet och 

likabehandling 2021-11-22 

 

 Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2021-11-29: 

o Motion (L) om Färsta ridanläggning 

o Motion (M) om obligatoriska hembesök vid ansökan om 

försörjningsstöd 

o Motion (M) om översyn av gatu- och platsnamn 

 

 

_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 

Parti 

 

Närvarande1 

 

Jäv 

paragraf 

 

Tjänstgörande 

ersättare 

 

Tjänstgör 

paragraf 
      

Frida Burman (S) X    

Stefan Eriksson (S) X    

Niklas Säwén (S) X    

Christina Nordenö (S) X §§ 240-264  Hans Backlund §§ 265-269 

Jonas Väst (S) X    

Anita Bdioui (S) X    

Leif Wiklund (S) X    

Lars-Olof Boström (S) X    

Jan Lahti (S) X    

Caroline Sundström (S) X    

Leif Nilsson (S) X § 256 Hans Backlund § 256 

Marie Sjöbom Olsson (S) -  Johan Nikula §§ 240-269 

Stefan Broman (S) X § 256 Johan Hörting § 256 

Annika Kallin (S) X    

Kenneth Högström (S) X    

Rebecca Lampinen (S) X § 256 Aagoth Lögdahl § 256 

Rose-Marie Antonic (S) X    

Bodil Hansson (S) X    

Lisa Tynnemark (S) X    

Anders Hedenius (S) X    

Åsa Ulander (S) X § 256 Alaa Ourabi Alkhn § 256 

Roger Johansson (S) -  Karolina Sundberg §§ 240-269 

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    

Ludvig Lind (S) -  Kent Larsson §§ 240-269 

Niclas Burvall (S) X §256 Annika Söderberg §256 

Fredrik Thunström (S) -  Carina Staf 

Alaa Ourabi Alkhn 

§§ 240-265 

§§ 266-269 

Priscilda Helenius (S) X    

Jörgen Berglund (M) X §§ 240-265  Signe Weiss §§ 266-269 

Alicja Kapica (M) X    

Viktoria Jansson (M) X    

Patrik Gustavsson (M) X    

Bertil Kjellberg (M) X    

Lina Modén (M) -  Åsa Melander §§ 240-269 

Tom Emanuelz (M) X    

Mikael Gäfvert (M) X     

Lars A.G Carlsson (M) X    

Per-Magnus Forsberg (M) X    

Josefin Eurenius (M) -  Thomas Burman §§ 240-269 

Jan Heijbel (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Sven Bredberg (M) X    

Cecilia Backlund (M) X    

Jan-Erik Iversen (M) -  Per Lindstrand §§ 240-269 

Margareta Engström (M) X    

Lars Holmgren (L) -  Martin Liljeros 

 

Arne Engholm 

§§ 240-255, 

257-269 

§ 256 

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 § 256 Anneli Rehnfors  §256 

Jonas Borg (C) X    

Hans Forsberg (C) X    

Magnus Persson (C) X    

Kjell Bergkvist (C) X    

Anita Forslin (C) X    

Karin Gustafsson (V) X §§ 240-266  Isabell Mixter §§ 267-269 

Niklas Evaldsson (V) X    

Hicham Elkahtib (V) X §§ 240-255, 

257-266 

§ 256 Isabell Mixter § 256 

Kim G Ottosson (V) X    

Martin Jägesten (V) X    

Åke Johansson (V) X    

Miriam Monsell (KD) X §256 Joachim Jonsson §256 

Stefan Hill (KD) X    

Liza-Maria Norlin (KD) X    

Ronja Strid (KD) X    

Johnny Skalin (SD) -  Björn Andersson §§ 240-269 

Jonas Lingdén (SD) X    

Annelie Henriksson (SD) X    

Gunnar Jönsson (-) -  Christian Haglund §§ 240-269 

Ove Skalin (SD) -  Sven Dahl §§ 240-269 

Tomasz Baron (SD) -    

Marianne Eliasson (SD) X    

Mats Hellhoff (SD) X    

Eva-Lotta Söderström (SD) X    

Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 

 

Tjänstgör paragraf  

     

Johan Nikula (S) X  §§ 240-269 

Hans Backlund (S) X  §§ 256, 265-269 

Johan Hörting (S) X  § 256 

Aagoth Lögdahl (S) X  § 256 

Kristoffer Högstedt 

Gustavsson 

(S) -   

Ann-Christine Meiding (S) X   

Rolf Nordin (S) X   

Pernilla Holgert (S) X   

Karolina Sundberg (S) X  §§ 240-269 

Kent Larsson (S) X  §§ 240-269 

Carina Staf (S) X  §§ 240-265 

Alaa Ourabi Alkhn (S) X  §§ 256, 266-269 

Annika Söderberg (S) X  § 256 

Michael Sjödin (S) X   

Adele Flodin (S) X    

Magnus Svensson (S) -   

Lena Holmberg Eriksson (S) -   

Åsa Melander (M) X  §§ 240-269 

Henrik Öhman (M) -   

Thomas Burman (M) X  §§ 240-269 

Per Lindstrand (M) X  §§ 240-269 

Signe Weiss (M) X  §§ 266-269 

Peter Sjöbom (M) X   

Per Wahlberg (M) X   

Bo-Göran Strandfjäll (M) -   

Martin Liljeros (L) X § 256 §§ 240-255, 257-269 

Arne Engholm (L) X  §§ 256 

Jeanette Lozanovski (L) -   

Anneli Rehnfors (C) X  § 256 

Erik Thunström (C) -  § 256 

Maria Åström (C) -   

Helge Sjödin (C) X   

Isabell Mixter (V) X  §§ 256, 267-269 

Olle Granath (V) -   

Ulrika Sedlund (V) -   

Joachim Jonsson (KD) X   

Emelie Granemar (KD) X   

Björn Andersson (SD) X  §§ 240-269 

Cristian Haglund (SD) X  §§ 240-269 

Sven Dahl (SD) X  §§ 240-269 

Tobias Bringstål (SD) -   

Ulf Sawert (-) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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nyanlända 

 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-20 

Bilaga 2 
 
 
 
Sida  
1 (2) 

 

 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
Ledamöter 

 

Parti 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

Ja 

 

Nej 

 

Avstår 

 

Frånvarande 

       

Frida Burman (S)  X    

Stefan Eriksson (S)  X    

Niklas Säwén (S)  X    

Christina Nordenö (S)  X    

Jonas Väst (S)  X    

Anita Bdioui (S)  X    

Leif Wiklund (S)  X    

Lars-Olof Boström (S)  X    

Jan Lahti (S)  X    

Caroline Sundström (S)  X    

Leif Nilsson (S)  X    

Marie Sjöbom Olsson (S) Johan Nikula X    

Stefan Broman (S)  X    

Annika Kallin (S)  X    

Kenneth Högström (S)  X    

Rebecca Lampinen (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) Karolina Sundberg 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    

Ludvig Lind (S) Kent Larsson X    

Niclas Burvall (S)  X    

Fredrik Thunström (S) Carina Staf X    

Priscilda Helenius (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) Åsa Melander X    

Tom Emanuelz (M)     X 

Mikael Gäfvert (M)  X    

Lars A.G Carlsson (M)  X    

Per-Magnus Forsberg (M)  X    

Josefin Eurenius (M) Thomas Burman X    

Jan Heijbel (M)  X    

Sven Bredberg (M)  X    

Cecilia Backlund (M)  X    

Jan-Erik Iversen (M) Per Lindstrand X    

Margareta Engström (M)  X    
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Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

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    

Jonas Borg (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 G Ottosson (V)  X    

Martin Jägesten (V)  X    

Åke Johansson (V)  X    

Miriam Monsell (KD)  X    

Stefan Hill (KD)  X    

Liza-Maria Norlin (KD)  X    

Ronja Strid (KD)  X    

Johnny Skalin (SD) Björn Andersson  X   

Jonas Lingdén (SD)   X   

Annelie Henriksson (SD)   X   

Gunnar Jönsson (-) Christian Haglund  X   

Ove Skalin (SD) Sven Dahl  X   

Tomasz Baron (SD)   -  X 

Marianne Eliasson (SD)   X   

Mats Hellhoff (SD)   X   

Eva-Lotta Söderström (SD)   X   

Börje Mattsson (SD)   X   
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