
 

Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige   
 
 

 
 

 
Kommunfullmäktige 27 juni 2022   
 
 Sid 
 
Justering .................................................................................................. 3 

§ 128 Information från kommundirektör Jonas Walker .................... 4 

§ 129 Allmänhetens frågestund ......................................................... 5 

§ 130 Frågor enligt kommunallagen .................................................. 6 

§ 131 Inkomna motioner .................................................................... 7 

§ 132 Inkomna interpellationer .......................................................... 8 

§ 133 Valärenden ............................................................................... 9 

§ 134  Återrapportering från demokrati- och 
uppföljningsberedningen ........................................................ 10 

§ 135 Allmänpolitisk debatt ............................................................. 11 

§ 136 Delårsrapport januari-april 2022 för kommunen och 
kommunkoncernen ................................................................. 12 

§ 137 Redovisning av partistöd för 2021 ......................................... 14 

§ 138 Generellt statsbidrag "Skolmiljarden" - utökning av barn- och 
utbildningsnämndens budgetram ........................................... 15 

§ 139 Arbetskläder vård- och omsorgsförvaltningen ....................... 16 

§ 140 Revidering av reglemente för revisionen ............................... 18 

§ 141 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun ........ 19 

§ 142 Strategi för en hållbar digital utveckling 2030 ...................... 22 

§ 143 Bildande av gemensamägt bolag Torsboda industrial park 
tillsammans med Timrå kommun .......................................... 24 

§ 144 Samverkansavtal om samproduktion av film i Västernorrland 
genom Filmfond Västernorrland ............................................ 27 

§ 145 Scenkonst Västernorrlands reviderade styrdokument, 
ägardirektiv ............................................................................ 29 

§ 146 Försäljning av mark till Sundsvall Logistikpark AB ............. 31 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 27.06.2022  1 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 147 Reglering av uthyrning elsparkcyklar i Sundsvalls kommun 32 

§ 148 Uppdrag förstärkt arbetslinje ................................................. 34 

§ 149 Motion (M) om ordning gällande elsparkscyklar .................. 36 

§ 150  Motion (KD) angående att inrätta funktionen 
Slöseriombudsman ................................................................. 37 

§ 151  Motion (L) Digital undervisning till elever med problematisk 
skolfrånvaro ........................................................................... 38 

§ 152 Motion (M) angående kartläggning och utökning av 
laddinfrastruktur ..................................................................... 40 

§ 153 Motion (L) Utred vaccinationskrav inom omsorgen ............. 42 

§ 154 Korta frågor - korta svar ........................................................ 43 

§ 155 För kännedom ........................................................................ 44 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-06-27 2 
 

 
 

 
 

Tid Kl. 13.35 – 19.20 
Ajournering Kl. 15.35 – 16.00 och 17.30 - 17.40 
Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 
Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 
Votering Voteringsresultat enligt bilaga 2 
Sekreterare Caroline Grafström 
Justeras 2022-07-01 
  

 
 

Underskrifter  Arianne Sundman  
  Ordförande   
   
   
  

 

 Jonas Väst Mats Hellhoff 
  Justerare Justerare 
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Protokollet omfattar §§ 128-155 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare av dagens protokoll väljs Jonas Väst (S) och Mats 
Hellhoff (SD) med Åsa Ulander (S) och Stefan Falk (L) som 
ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 128  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 situationen i Ukraina kopplat till kommunens 
verksamheter. Han informerar bland annat om: 
 

• Ukraina - lägesbild 
 

• Översiktsplan (ÖP) 2040 – tidplan för granskning och 
antagande, nyheter i ÖP:n, frågor som skapat diskussion  

 
 
_ _ _ _ 
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§ 129 Allmänhetens frågestund 
(KS-2022-00004) 
 
 
Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-06-27 6 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 130  Frågor enligt kommunallagen 
 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 131  Inkomna motioner 
(KS-2022-00627) 
 

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

• Motion (L) - Inrätta en kriskommission för skolan 
 

Ärendet 
En motion har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (L) - Inrätta en kriskommission för skolan 
 

 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 132  Inkomna interpellationer 
 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 133 Valärenden 
(KS-2022-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera Länsstyrelsens val av Marcus Hellström (L) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Jeanette Lozanovski (L), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Erica Stenbergs (SD) avsägelse som ledamot i 
kommunrevisionen, 
 
att notera att politiska sekreteraren för Kristdemokraterna, Polina J. 
Larsson (KD), har 40% tjänstgöringsgrad, från och med 13 juni 2022 
till och med 14 oktober 2022. 
 
att notera att Ronja Strid (KD) blir ny politisk sekreterare för 
Kristdemokraterna med 3% tjänstgöringsgrad från och med 27 juni 
2022 till och med 14 oktober 2022, 
 
att bevilja Helena Gudasics (S) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige och som ledamot i vård- och omsorgsnämnden, 
 
att utse Karin Andersson (SD) till ny ledamot i kommunrevisionen 
efter Erica Stenberg (SD), till och med 31 december 2022, 
 

Beslutsunderlag 
• Valärenden KF 2022-06-16, reviderad 2022-06-23 samt 

valärenden upplästa vid sammanträdet 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 134  Återrapportering från demokrati- och 
uppföljningsberedningen 
(KS-2022-00578) 
 

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, 2022-06-15 
 
_ _ _ _ 
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§ 135  Allmänpolitisk debatt 
 
 
Ordföranden informerar om dagens allmänpolitiska debatt. Varje 
parti tilldelas fem minuter för sina inledningsanföranden. I den 
efterföljande debatten har den som begär ordet tre minuter till sitt 
förfogande. För repliker och genmälen gäller högst två minuter. 
 

Överläggning 
Inledningsanföranden framförs av Bodil Hansson (S), Alicja Kapica 
(M), Mats Hellhoff (SD), Hans Forsberg (C), Niklas Evaldsson (V), 
Ina Lindström Skandevall (L) och Ronja Strid (KD). 
 
Därefter följer en allmän debatt. 
 
_ _ _ _ 
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§ 136 Delårsrapport januari-april 2022 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2022-00485-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2022 för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att tillföra kommunstyrelsen 25 miljoner kronor och individ och 
arbetsmarknadsnämnden 15 miljoner kronor i mål och resursplan 
2022, för att minska sociala skillnader och minskad klimatpåverkan 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 29 (KS-2022-
00149), 
 
att det utökade anslaget på 40 miljoner kronor finansieras genom att 
ianspråkta ökade skatteintäkter 2022, 
 
att 1 122 500 kronor för förvärv av fastigheten Vagnslasten 1 som 
ska belasta driftbudgeten enligt beslut i KF 2022-02-28 § 27 (KS-
2021-01141) förs över till och budgeteras i investeringsbudgeten, 
samt 
 
att 635 000 kronor för förvärv av fastigheten Vagnshjulet 1 som ska 
belasta driftbudgeten enligt beslut i KF 2022-02-28 § 28 (KS-2021-
01142) förs över till och budgeteras i investeringsbudgeten. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-
april 2022 för kommunen och kommunkoncernen.  

Överläggning 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson inleder med att presentera 
delårsrapporten. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §135 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2022-06-07 § 45 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00485-1 
• Delårsrapport 1 2022 
 
_ _ _ _ 
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§ 137  Redovisning av partistöd för 2021 
(KS-2022-00028-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att partistödet för andra halvåret 2022 ska utbetalas till 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och 
Moderaterna. 
 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet 2021 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat 
en granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §138 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2022-05-31 § 42 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00028-2  
• Moderaterna, redovisning av partistöd 2021 
• Moderaterna, granskningsrapport partistöd 
• Liberalerna, redovisning av partistöd 2021 
• Liberalerna, granskningsrapport partistöd 
• Kristdemokraterna, redovisning av partistöd 2021 
• Kristdemokraterna, granskningsrapport partistöd 
• Sverigedemokraterna, redovisning av partistöd 2021 och 

granskningsrapport partistöd 
• Socialdemokraterna, redovisning av partistöd 2021 och 

granskningsrapport partistöd 
• Centerpartiet, redovisning av partistöd 2021 
• Centerpartiet, granskningsrapport partistöd 
• Vänsterpartiet, redovisning av partistöd 2021 
• Vänsterpartiet, granskningsrapport partistöd 

 
_ _ _ _ 
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§ 138  Generellt statsbidrag "Skolmiljarden" - 
utökning av barn- och utbildningsnämndens 
budgetram 
(KS-2022-00388-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillföra barn- och utbildningsnämnden 13 265 107 kronor i 
tillfälliga skattemedel 2022, samt 
 
att finansiera barn- och utbildningsnämndens tillfälliga 
ramförstärkning med generella statsbidrag. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att fördela skattemedel till barn- och 
utbildningsnämnden, som motsvarar de medel som kommunen 
erhåller i generella statsbidrag i den så kallade skolmiljarden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §155 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2022-05-31 § 34 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00388-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 139  Arbetskläder vård- och 
omsorgsförvaltningen 
(KS-2020-00624-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att upphandla tjänst för 
hantering och inköp av arbetskläder, 
 
att bevilja vård- och omsorgsnämnden utökad budgetram 
motsvarande tillkommande kostnader för hantering och inköp av 
arbetskläder, dock högst 3 miljoner kronor från Mål och resursplan 
2023-2024 med plan för 2025-2026, samt  
 
att finansiering sker genom att resultatet respektive år minskar med 
motsvarande belopp. 
 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har enligt tidigare beslut i 
kommunfullmäktige återkommit till kommunstyrelsen om begäran av 
en årlig utökad ram för tillkommande kostnader för att finansiera 
kostnaden för inköp, tvätt och andra omkostnader gällande 
arbetskläder. 

Överläggning 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag 
till beslut med ändring av summan i den andra attsatsen till högst 6 
miljoner kronor från Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 
2025-2026 samt bifall till följande tilläggsattsats: 
 

att arbetsskor framgent inkluderas i begreppet arbetskläder inom 
vård- och omsorgsförvaltningen. 

 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Mats Hellhoff (SD) förslag. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs av Mats Hellhoff (SD) och ska genomföras. 
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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). 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mats Hellhoff (SD), Cristian Haglund (SD), Jonas Lingdén (SD), 
Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD) och 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §156 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2022-05-31 § 41 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2020-00624-4 

 
_ _ _ _ 
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§ 140 Revidering av reglemente för revisionen 
(KS-2020-01033-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nytt revisorsreglemente enligt kommunstyrelsekontorets 
förslag daterat 2022-04-06, samt 
 
att upphäva nu gällande reglemente för Sundsvalls kommunens 
revisorer.  
 

Ärendet 
Ärendet rör en revidering av reglementet för kommunrevisionen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §142 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2022-05-31 § 36 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2020-01033-3  
• Reglemente för Sundsvalls kommuns revisorer 
• KS-2020-01033-2 Utkast revisorernas reglemente 2019  

 
_ _ _ _ 
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§ 141 Riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Sundsvalls kommun 
(KS-2021-00981-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta ”Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun”, 
KS- 2022-00981-2, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder ta 
fram en ”Handlingsplan för bostadsförsörjning i Sundsvalls 
kommun” utgående från ”Riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Sundsvalls kommun”, 
 
att ”Handlingsplan för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun” 
uppdateras minst en gång vartannat år genom beslut i 
kommunstyrelsen, samt 
 
att följande ändringar ska göras i riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Sundsvalls kommun: 
 

- under avsnitt 3.3 bostadsplanering skriva in följande 
”Planberedskapen ska vara god och det är viktigt att kommunen 
skapar en beredskap för att klara av större industrietableringar och 
större befolkningsökningar än prognoserna. Det är därför viktigt 
att kontinuerligt utvärdera prognoserna och vara beredd att höja 
ambitionen för nyproduktion av bostäder.  
 
- under avsnitt 3.3 bostadsplanering ändra fördelningsnyckeln som 
bostäderna i största möjliga mån ska planeras enligt till följande: 
Hyresrätter 40% 
Bostadsrätter 20% 
Villor 40%  

 
- under avsnitt 4 riktlinjer för bostadsförsörjning skriva in följande 
riktlinje: 
• En analys av bostadsområdets upplåtelseformer alltid ska 

finnas med när bostadsområden och nya bostadsprojekt 
detaljplaneras. Hänsyn ska tas till sammansättning av 
bostäder i stadsdelen och kommunen i stort. 
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- under avsnitt 4 riktlinjer för bostadsförsörjning göra följande 
tillägg (fet text) i riktlinjen: 
• Kommunen ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden 

med väl utvecklade samarbetsformer med byggaktörer och 
fastighetsägare för att öka nyproduktionen, underlätta för 
fler att komma in på bostadsmarknaden och skapa 
förutsättningar fler varierande boendeformer tex co-
living och trygghetsboenden 

 
- under avsnitt 4 riktlinjer för bostadsförsörjning ändra punkt 4 till 
följande: 
• Kommunen ska genom aktiv markpolitik och god mark- och 

planberedskap ge förutsättningar för nyproduktion av 
bostäder och trygghetsboenden som skapar förutsättningar för 
en befolkningsmängd uppgående till 110 000 invånare år 
2030. 

 
- under avsnitt 4 riktlinjer för bostadsförsörjning ändra punkt 6 till 
följande: 
• Kommunen ska planera för fler småhustomter i fler attraktiva 

områden. 
 
att riktlinjer för bostadsförsörjning beslutade i kommunfullmäktige 
2014-05-26, KS-2014-00360, upphör att gälla. 
 

Ärendet 
Ärendet utgörs av ställningstagande till nya riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun. Lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar anger att kommuner med 
riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer 
för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod. De hittills gällande riktlinjerna i Sundsvalls 
kommun antogs under mandatperioden 2014-2018 när Översiktsplan 
2021 beslutades. Därför behöver nya riktlinjer nu antas. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.  
 
Karin Gustafsson (V) och Niklas Säwén (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Alicja Kapica (M) och Ronja Strid (KD) instämmer i Stefan Falks 
(L) 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 Stefan Falks (L) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Ronja Strid (KD) lämnar 
följande protokollsanteckning: 
 
Mitthems ägardirektiv säger att de ska producera hyresrätter i 
serviceorter. Det är dock svårt att få ihop kalkylen för bostäder i 
serviceorter. Mitthem har byggt med statligt investeringsstöd i 
Njurunda. Trots investeringsstödet och att lägenheterna är fullt 
uthyrda behövde projektet skrivas ner med 50 procent. Mitthem har 
behov av att fokusera på renoveringar av beståndet. Vi vill därför 
lyfta att Mitthem behöver ha en fortsatt sund ekonomi och vi ser en 
svårighet i att investera i nyproduktionsprojekt som inte går ihop 
ekonomiskt.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §141 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2022-05-24 § 29 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00981-1 
• Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 
• Bostadsförsörjningsanalys Sundsvalls kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 142  Strategi för en hållbar digital utveckling 
2030 
(KS-2022-00108-14) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva IT-strategi för e-förvaltning för åren 2011–2021 (KS-
2010-00654), 
  
att anta Strategi för en hållbar digital utveckling 2030 (KS-2022-
00108), 
 
att hänskjuta till det politiska arbetet med Mål- och resursplan 2023–
2024 med plan för 2025–2026, att inarbeta drifts- och 
investeringsmedel i syfte att finansiera åtgärder inom ramen för 
hållbar digital utveckling, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en Handlingsplan för en 
hållbar digital utveckling i Sundsvalls kommun. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller beslut om en koncernövergripande strategi för en 
hållbar digital utveckling. En strategi som ska vara vägledande och 
skapa förutsättningar för en sammanhållen digitalisering och vår 
digitala utveckling i koncernen fram till 2030. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) och Viktoria Jansson (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. 
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Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD), Ina Lindström Skandevall (L) och Viktoria 
Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna anser att en 
strategi för hållbar digital utveckling borde innehålla mål och/eller 
strategier för ekologisk hållbarhet med fokus på grön omställning 
samt miljö- och klimatpåverkan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §139 
• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2022-05-31 § 36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00108-14 
• Strategi för en hållbar digital utveckling 2030 
• Sammanställning och analyser av remissvar 
 
_ _ _ _ 
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§ 143  Bildande av gemensamägt bolag Torsboda 
industrial park tillsammans med Timrå kommun 
(KS-2022-00448-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att Sundsvall kommuns ägarandel i det gemensamt 
ägda bolaget uppgår till 50 %, 
 
att anta förslag till bolagsordning för bolaget, 
 
att anta förslag till ägardirektiv för bolaget, 
 
att anta förslag till aktieägaravtal för bolaget, 
 
att anta förslag till tilläggsavtal för bolaget, 
 
att tillskjuta 600 000 kronor för tecknande av 600 aktier á 1000 
kronor, 
 
att tillskjuta 100 400 000 kronor i fritt eget kapital till bolaget,  
 
att tillskjuta 19 000 000 kronor som villkorat lån till bolaget,  
 
att utse Sundsvalls kommuns representanter i bolagets styrelse 
genom särskilt valärende, 
 
att för de representanter i styrelsen som Sundsvalls kommun utser 
utgår ersättning enligt Sundsvalls kommuns arvodesbestämmelser 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta nödvändiga beslut i frågan 
om bolagsbildning,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med Timrå kommuns 
kommunstyrelse klargöra vilket styrdokument som ska reglera det 
gemensamma bolagets verksamhet, utöver aktieägaravtal, 
tilläggsavtal, bolagsordning samt ägardirektiv, 
 
att detta beslut gäller under förutsättning att Timrå kommuns 
kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut,  
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att notera informationen om samverkan med Sundsvallsregionens 
kommuner i det fortsatta etableringsarbetet,  
 
att kommunstyrelsekontoret under hösten återkommer till finans- och 
näringslivsutskottet med en redogörelse för hur man jobbar för att 
siten Torsboda ska användas i den gröna klimatomställningen. 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att efter samråd med Timrå kommun 
göra redaktionella ändringar i bolagsordningen och tillhörande 
handlingar för bolaget, d v s ägaravtal, och ägardirektiv för att dessa 
ska komma i överensstämmelse med aktiebolagslagen. Exempelvis 
bör benämningen ”aktiebolagets firma” bytas ut mot ”aktiebolagets 
företagsnamn”. Detta eftersom firmalagen (1974:156) har ersatts med 
lagen om företagsnamn (2018:1653). 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om ett gemensamt ägt bolag med Timrå kommun 
vars syfte ska vara att förbereda platsen Torsboda för en stor 
näringslivsetablering. 

Överläggning 
Lars Holmgren (L), Bodil Hansson (S), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Niklas Evaldsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
avslag på den sista attsatsen. 
 
Ulf Sawert (-) yrkar på att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen med följande motivering: 
 

För att sätta ner taket på lånesumman till bolaget till max 10 
miljoner kronor. 

 
I andra hand, om återremissen faller, yrkar han på följande: 
 

att flera oberoende värderare ska göra om värderingen av 
marken för att se om den är värd 120 miljoner kronor 

 
Lars A.G Carlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
samt till följande tilläggsattsats: 
 

att uppdra till kommunstyrelsen att efter samråd med Timrå 
kommun göra redaktionella ändringar i bolagsordningen och 
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tillhörande handlingar för bolaget, d v s ägaravtal, och 
ägardirektiv för att dessa ska komma i överensstämmelse med 
aktiebolagslagen. Exempelvis bör benämningen ”aktiebolagets 
firma” bytas ut mot ”aktiebolagets företagsnamn”. Detta 
eftersom firmalagen (1974:156) har ersatts med lagen om 
företagsnamn (2018:1653). 

 
Alicja Kapica (M), Bodil Hansson (S) och Niklas Evaldsson (V) 
instämmer i Lars A.G Carlssons (M) yrkande. 
 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag med Lars A.G Carlssons tilläggsattsats 
och dels Mats Hellhoffs (SD) förslag. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag med Lars A.G Carlssons tilläggsattsats. 
 
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår Ulf Sawerts (-) förslag om att värdera marken. Hon finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Ulf Sawerts (-) förslag. 

Reservation 
Mats Hellhoff (SD), Cristian Haglund (SD), Jonas Lingdén (SD), 
Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), Börje 
Mattsson (SD) och Ulf Sawert (-) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §152 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2022-05-31 § 35 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00448-1 
• Ägardirektiv Torsboda Industrial Park AB 220429 
• Bolagsordning Torsboda Industrial Park AB 220429 
• Aktieägaravtal Torsboda Industrial Park AB 220429 
• Tilläggsavtal Torsboda 220429 
_ _ _ _ 
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§ 144 Samverkansavtal om samproduktion av film 
i Västernorrland genom Filmfond Västernorrland 
(KS-2022-00303-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ingå samverkansavtal med 
Scenkonst Västernorrland, Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Timrå, 
Ånge, Örnsköldsviks kommuner och Region Västernorrland, för 
perioden 2022-01-01—2023-12-31, 
 
att medfinansiera Filmfond Västernorrland med totalt 1 mnkr årligen 
med start 2023, 
 
att finansieringen tas inom ramen för kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, 
 
att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och 
samtliga kommuner i länet godkänner samverkansavtalet, 
 
att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och 
samtliga kommuner i länet medfinansierar Filmfond Västernorrland, 
samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att regionens beslut om nytt 
ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland har vunnit laga kraft. 
 

Ärendet 
Scenkonst Västernorrland AB ansöker hos Sundsvall kommun om en 
årlig finansiering av Filmfond Västernorrland på 2 mnkr. Syftet med 
en samfinansierad filmfond i Västernorrland är bland annat att skapa 
ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat i regionen. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Hellhoff (SD), Patrik Gustavsson (M) och Liza-Maria Norlin 
(KD) yrkar på att ärendet ska avslås. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Mats Hellhoffs (SD) med fleras 
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förslag om att ärendet ska avslås. Hon ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Reservation 
Mats Hellhoff (SD), Cristian Haglund (SD), Jonas Lingdén (SD), 
Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD), Börje 
Mattsson (SD), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD), 
Joachim Jonsson (KD), Ronja Strid (KD), Jörgen Berglund (M), 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), 
Bertil Kjellberg (M), Peter Sjöbom (M), Tom Emanuelz (M), Mikael 
Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Per-Magnus Forsberg (M), 
Thomas Burman (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg (M), Per 
Lindstrand (M), Jan-Erik Iversen (M) och Margareta Engström (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §153 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2022-05-31 § 40 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00303-4  
• Samverkansavtal avseende stöd till filmproduktion 2022-03-04 

 
_ _ _ _ 
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§ 145 Scenkonst Västernorrlands reviderade 
styrdokument, ägardirektiv 
(KS-2022-00353-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till reviderat ägardirektiv för Scenkonst 
Västernorrland AB (KS-2022-00353), 
 
att anta förslag till reviderat aktieägaravtal mellan Sundsvalls 
kommun och Region Västernorrland (KS-2022-00353), 
 
att anta förslag till reviderad bolagsordning för Scenkonst 
Västernorrland AB (KS-2022-00353), samt 
 
att ovanstående att-satser gäller förutsatt att regionfullmäktige i 
Region Västernorrland fattar beslut med motsvarande innebörd. 
 

Ärendet 
Nämnden för hållbar utveckling i Region Västernorrland har 
överlämnat förslag på revidering av ägardirektiv, bolagsordning samt 
aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB. 

Överläggning 
Mats Hellhoff (SD) yrkar på att ärendet ska avslås. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Mats Hellhoffs (SD) förslag om 
att ärendet ska avslås. Hon ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Mats Hellhoff (SD), Cristian Haglund (SD), Jonas Lingdén (SD), 
Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD) och 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §154 
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• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2022-05-31 § 37 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00353-2 
• Förslag - Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland AB 
• Förslag - Aktieägaravtal Scenkonst Västernorrland AB 2022-03-

31 
• Förslag - Bolagsordning Scenkonst Västernorrland AB 2022-03-

31 
 

_ _ _ _ 
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§ 146  Försäljning av mark till Sundsvall 
Logistikpark AB 
(KS-2022-00364-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att försälja fastigheten Korsta 7:55 samt del av fastigheterna Korsta 
7:38, 7:56, 8:1 och 8:11 till Sundsvall Logistikpark AB. 
Försäljningen ska göras i huvudsak med villkor enligt bifogade avtal, 
bilaga 1-3, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna erforderliga 
handlingar. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om försäljning av mark till Sundsvalls Logistikpark 
AB. Syftet med försäljningen är att fullfölja tidigare ingånget avtal 
om genomförande av exploatering. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §158 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00364-2 
• Bilaga 1 - köpeavtal Kaptensudden 
• Bilaga 2 - köpeavtal Korsta 7;55 
• Bilaga 3 - överenskommelse fastighetsreglering SLP 
• Bilaga 4 - värdering mark 
 
_ _ _ _ 
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§ 147 Reglering av uthyrning elsparkcyklar i 
Sundsvalls kommun 
(KS-2022-00279-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna enligt 
förslaget i KS-2022-00279-5, 
 
att anta villkorsbilaga för uthyrning av elsparkcyklar enligt förslaget 
i KS-2022-00279-5, 
 
att framtida behov av ändringar i villkorsbilagan ska beslutas av 
stadsbyggnadsnämnden, 
 
att införa en taxa på 5 kr/dag och elsparkcykel vid uthyrning av 
elsparkcyklar på offentlig plats, 
 
att taxan ska gälla från 1 juli 2022, 
 
att vid nästa revidering av ”Taxa inom stadsbyggnadsnämnden och 
lantmäterinämndens område” ska taxa för uthyrning av elsparkcyklar 
inordnas i taxedokumentet, samt 
 
att stadsbyggnadsnämnden genomför en uppföljning av 
villkorsbilagan efter första året med elsparkcykelaktörer i Sundsvall. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om att reglera uthyrningsverksamhet av 
elsparkcyklar på offentlig plats för en trafiksäker och ordnad 
användning. 

Överläggning 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Det blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §159 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2022-05-24 § 36 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00279-5 
• Förslag - reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter 
• Förslag - Villkorsbilaga tillstånd för nyttjande av offentlig plats 

för uthyrning av elsparkcyklar 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2022-02-23 §26 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2022-04-27 §38 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Remissvar polismyndigheten 
 
_ _ _ _ 
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§ 148  Uppdrag förstärkt arbetslinje 
(KS-2022-00389-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta individ- och arbetsmarknadsnämndens förslag till 
fördelnings-modell för platsanskaffning med en tydlig ekonomisk 
koppling till graden av måluppfyllelse vad gäller leverans av platser i 
”Uppdraget förstärkt arbetslinje”, enligt tjänsteskrivelse 2022-03-08 
(IAN-2022-00103), samt 
 
att projektet ”Uppdrag förstärkt arbetslinje” ska utvärderas under 
hösten 2023. 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut om att Sundsvalls kommun, i arbetet 
med arbetslinjen, ska använda sig av en fördelningsmodell i 
anskaffandet av arbetsplatser inom kommunala förvaltningar.  
Fördelningsmodellen har en ekonomisk koppling till måluppfyllelsen 
av antalet arbetsplatser vigda för arbetsmarknadsåtgärder. 

Överläggning 
Jonas Väst (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar på att ärendet ska avslås. Vidare önskar han 
få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Mats Hellhoffs (SD) förslag om 
att ärendet ska avslås. Hon ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Mats Hellhoffs (SD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Mats Hellhoff (SD), Cristian Haglund (SD), Jonas Lingdén (SD), 
Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), Marianne Eliasson (SD) och 
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Mats Hellhoff (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
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Likt tidigare hantering av detta ärende anser vi att majoriteten gör 
felaktiga prioriteringar. Vi sverigedemokrater hade hellre sett att 
man infört en Sverigedemokratisk arbetslinje där man lägger fokus 
på att subventionera yrkesutbildningar samt praktikplatser i 
bristyrken som hade gett effekt över tid, istället för den 
socialdemokratiska slussningen till a-kassan för att sedan återgå till 
långtidsarbetslöshet. Vi anser att vår satsning hade genererat 
betydligt fler praktikplatser för samma peng och gjort individen mer 
attraktiv på arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §157 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00389-2 
• Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2022-03-29 § 50 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 2022-03-08 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28 § 29 

 
_ _ _ _ 
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§ 149 Motion (M) om ordning gällande 
elsparkscyklar 
(KS-2021-00952-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 

Ärendet 
I en motion från Moderaterna föreslår motionärerna att 
kommunfullmäktige beslutar att Sundsvalls kommun, med Solna stad 
som förebild, beslutar om att införa avgifter och tar fram 
ordningsföreskrifter för uppställning och uthyrning av elsparkcyklar.  

Överläggning 
Per-Magnus Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
om att bifalla motionen. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §160 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2022-05-24 § 37 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00952-4 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2022-02-23 §25 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
• Villkorsbilaga tillstånd för nyttjande av offentlig plats för 

uthyrning av elsparkcyklar 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2022-02-23 §18 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 150  Motion (KD) angående att inrätta funktionen 
Slöseriombudsman 
(KS-2022-00367-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Svar på motion från Kristdemokraterna om att inrätta funktionen 
slöseriombudsman. 

Överläggning 
Ronja Strid (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Karin Gustafsson (V) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Ronja Strids (KD) förslag om 
bifall till motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §161 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2022-05-31 § 44 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2022-00367 
• Protokoll kommunfullmäktige 2022-03-28 §37 Inkomna 

motioner 
• Motion (KD) angående att inrätta funktionen Slöseriombudsman 
_ _ _ _ 
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§ 151  Motion (L) Digital undervisning till elever 
med problematisk skolfrånvaro 
(KS-2021-00665-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 

Ärendet 
Liberalerna Stefan Falk och Ina Lindström Skandevall föreslår i en 
motion till kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden 
utreder möjligheterna att bilda ett team som ger digital undervisning 
till elever med problematisk skolfrånvaro. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L), Viktoria Jansson (M) och Liza-Maria 
Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Ina Lindström Skandevall (L) 
med fleras förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Ina Lindström Skandevall (L), Stefan Falk (L), Arne Engholm (L), 
Lars Holmgren (L), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD), 
Joachim Jonsson (KD), Ronja Strid (KD), Jörgen Berglund (M), 
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), 
Bertil Kjellberg (M), Peter Sjöbom (M), Tom Emanuelz (M), Mikael 
Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Per-Magnus Forsberg (M), 
Thomas Burman (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg (M), Per 
Lindstrand (M), Jan-Erik Iversen (M) och Margareta Engström (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §164 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2022-05-24 § 38 
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• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00665-6 
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-11-

17 §186 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-11-24 §278 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-28 § 158 
• Motion (L) Digital undervisning till elever med problematisk 

skolfrånvaro 
 
_ _ _ _ 
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§ 152  Motion (M) angående kartläggning och 
utökning av laddinfrastruktur 
(KS-2021-00607-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad.  
 

Ärendet 
Motionärerna från Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar om en kartläggning av laddinfrastrukturen i och inom 
kommunen, om att skapa förutsättningar för en förenklad 
nyetablering av laddstolpar och om en enklare process för 
markupplåtelseavtal för externa aktörer.  

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är 
att anse motionen vara besvarad. 
 
Mikael Gäfvert (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Ina Lindström 
Skandevall (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Mikael Gäfvert (M) med fleras 
förslag. Hon ställer dessa förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Peter Sjöbom (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Thomas Burman (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Per Lindstrand (M), Jan-Erik Iversen (M), Margareta 
Engström (M), Ina Lindström Skandevall (L), Stefan Falk (L), Arne 
Engholm (L), Lars Holmgren (L), Miriam Monsell (KD), Liza-Maria 
Norlin (KD), Joachim Jonsson (KD) och Ronja Strid (KD) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §162 
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• Service- och förvaltningsutskottets protokoll 2022-05-31 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00607-3 
• Motion (M) angående kartläggning och utökning av 

laddinfrastruktur 
 

_ _ _ _ 
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§ 153  Motion (L) Utred vaccinationskrav inom 
omsorgen 
(KS-2021-00860-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anse motionen besvarad.  
 

Ärendet 
Liberalerna har lämnat in en motion om vaccinationskrav för 
medarbetare med arbete i nära kontakt med äldre och sköra. 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige anser 
motionen vara besvarad. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag vilket är att anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-13 §163 
• Personalutskottets protokoll 2022-05-24 § 17 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00860-5 
• Vård- och omsorgsnämnden protokoll 2021-12-16 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 
• Motion (L) Utred vaccinationskrav inom omsorgen 

 
_ _ _ _ 
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§ 154  Korta frågor - korta svar 
(KS-2021-00007) 
 

 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga om status för 

kommunens arbete vid Tranvikens havsbad. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Ronja Strid (KD) ställer en fråga om medlen från den statliga 
satsningen på föräldrastöd. 
Frågan besvaras av individ- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Jonas Väst (S). 
 

• Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om hanteringen 
av skolpolitiska förslag från de andra två majoritetspartierna. 
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lisa Tynnemark (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 155  För kännedom 
(KS-2022-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
 
• Valärenden - vakanta uppdrag per 2022-06-16 

 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov juni, 
2022-06-14 (KS-2022-00021-6) 

 
• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2022 
o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2022-

05-17 §115 
o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 

2022-04-22 
o Statistikrapport SoL IAN kvartal 1, 2022 

 
• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt LSS, kvartal 1 2022 
o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2022-

05-17 §114 
o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 

2022-04-29 
o Statistikrapport SoL IAN kvartal 1, 2022 

 
• Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda beslut 

enligt SoL, kvartal 1 2022 
o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-05-24 § 58 
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2022-04-21 
o Statistikrapport SoL VON kvartal 1 2022 

 
• Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda beslut 

enligt LSS, kvartal 1 2022 
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o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-05-24 §59 
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2022-04-26 
o Statistikrapport SoL VON kvartal 1, 2022 

 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2022-06-27 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
1 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
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    
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 §§ 128-155 
Stefan Broman (S) -  Johan Hörting §§ 128-155 
Annika Kallin (S) X    
Kenneth Högström (S) X     
Rebecca Lampinen (S) X     
Karolina Sundberg (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) -  Carina Staf §§ 128-155 
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X (§§ 128-135)  Helena Gudasic §§ 136-155 
Kent Larsson (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) -  Michael Sjödin §§ 128-155 
Ludvig Lind (S) -  Adele Sjödin §§ 128-155 
Niclas Burvall (S) X     
Fredrik Thunström (S) 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    
Åsa Melander (M) X (§§ 128-135)  Peter Sjöbom §§ 136-155 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Lars Carlsson (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Josefin Eurenius (M) -  Thomas Burman §§ 128-155 
Jan Heijbel (M) X     
Sven Bredberg (M) X    

 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Cecilia Backlund (M) -  Per Lindstrand §§ 128-155 
Jan-Erik Iversen (M) X     
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Ina Lindström Skandevall (L) X    
Martin Liljeros (L) X (§§128-144)  Marcus Hellström  §§ 145-146 
Annelie Luthman (L) -  Arne Engholm §§ 128-155 
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 (§§ 128-135)  Erik Thunström §§ 136-155 
Karin Gustafsson (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X     
Hicham Elkahtib (V) X (§§128-153)  -  
Kim G Ottosson (V) X    
Martin Jägesten (V) -  Isabell Mixter §§ 128-155 
Åke Johansson (V) -  -  
Miriam Monsell (KD) X    
Stefan Hill (KD) -  Joachim Jonsson §§ 128-155 
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X     
Johnny Skalin (SD) -  Cristian Haglund  §§ 128-155 
Jonas Lingdén (SD) X    
Annelie Henriksson (SD) X (§§ 128-135)    
Gunnar Jönsson (-) -  Sven Dahl §§ 128-155 
Ove Skalin (SD) -  Ulf Sawert §§ 128-149 
Tomasz Baron (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
Eva-Lotta Söderström (-) X     
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Johan Nikula (S) X  §§ 128-155 
Hans Backlund (S) -   
Johan Hörting (S) X  §§ 128-155 
Aagoth Lögdahl (S) -   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson 

(S) -   

Ann-Christine Meiding (S) X   
Rolf Nordin (S) -   
Pernilla Holgert (S) X (§§ 128-135)   
Carina Staf (S) X   
Alaa Ourabi Alkhn (S) -   
Michael Sjödin (S) X   
Adele Flodin (S) X   
Magnus Svensson (S) -   
Lena Holmberg Eriksson (S) -   
Helena Gudasic (S) X  §§ 136-155 
Karaman Chalak (S) -   
Ulla Näsman (S) X (§§ 128-135)   
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) X  §§ 128-155 
Per Lindstrand (M) X   §§ 128-155 
Signe Weiss (M) -   
Peter Sjöbom (M) X   
Per Wahlberg (-) X (§§ 128-136)   
Bo-Göran Strandfjäll (M) -   
Leif Hemmingsson (M) -   
Arne Engholm (L) X  §§ 128-155 
Elise Backman (L) -   
Marcus Hellström  (L) X (§§128-146)  §§ 145-146 
Anneli Rehnfors (C) -   
Erik Thunström (C) X  §§ 136-155 
Maria Åström (C) -   
Helge Sjödin (C) X   
Isabell Mixter (V) X  §§ 128-155 
Olle Granath (V) -   
Ulrika Sedlund (V) -   
Joachim Jonsson (KD) X  §§ 128-155 
Emelie Granemar (KD) X   
Björn Andersson (SD) -   
Cristian Haglund (SD) X  §§ 128-155 
Sven Dahl (SD) X  §§ 128-155 
Tobias Bringstål (SD) -   
Ulf Sawert (-) X   §§ 128-149 

 

 
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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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) Johan Hörting X    
Annika Kallin (S)  X    
Kenneth Högström (S)  X    
Rebecca Lampinen (S)  X    
Karolina Sundberg (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) Carina Staf X    
Burhan Hussain (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Jeanette Hedlund (S) Helena Gudasic X    
Kent Larsson (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S) Michael Sjödin X    
Ludvig Lind (S) Adele Flodin X    
Niclas Burvall (S)  X    
Fredrik Thunström (S)  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    
Åsa Melander (M) Peter Sjöbom X    
Tom Emanuelz (M)  X    
Mikael Gäfvert (M)  X    
Lars 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) Per Lindstrand 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    
Martin Liljeros (L)  X    
Annelie Luthman (L) Arne Engholm 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) Erik Thunström X    
Karin Gustafsson (V)  X    
Niklas Evaldsson (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Kim G Ottosson (V)  X    
Martin Jägesten (V) Isabell Mixter X    
Åke Johansson (V)     X 
Miriam Monsell (KD)  X    
Stefan Hill (KD) Joachim Jonsson  X   
Liza-Maria Norlin (KD)  X    
Ronja Strid (KD)  X    
Johnny Skalin (SD) Cristian Haglund  X   
Jonas Lingdén (SD)   X   
Annelie Henriksson (SD)     X 
Gunnar Jönsson (-) Sven Dahl  X   
Ove Skalin (SD) Ulf Sawert  X   
Tomasz Baron (SD)   X   
Marianne Eliasson (SD)   X   
Mats Hellhoff (SD)   X   
Eva-Lotta Söderström (-)  X    
Börje Mattsson (SD)   X   
       
  SUMMA: 70 9  2 
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