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Justering 
 
Till justerare väljs Kjell Bergkvist och Ina Lindström Skandevall 
med Magnus Haak och Jan Heijbel som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 1 Information från tillförordnad 
kommundirektör Lennart Andersson 
(KS-2021-00005) 
 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde ger tillförordnad kommundirektör Lennart 
Andersson en nulägesrapport om aktuella händelser i kommunen. 
Han informerar bland annat om följande:  
 

• Lägesbild för Covid-19 
 

• Parallell krishantering i och med snöovädren 
 

• Digitalisering under 2020 – automatiserade processer, nya e-
tjänster och medborgarapp 
 

• Digitalisering med sikte på 2030 - tvärfunktionell med 
invånaren och företagaren i centrum samt ökat fokus på en 
möjliggörande digital infrastruktur  
 

• Nuläget för Sundsvalls väg framåt 
 
_ _ _ _ 
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§ 2 Allmänhetens frågestund 
(KS-2021-00004) 
 

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

Överläggning 
 

• Farzad Aramesh ställer en fråga om regler för uthyrning av 
lägenheter. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Peter Bergquist ställer en fråga om tillstånd för smällare och 
raketer.   
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Rune Jonsson ställer en fråga om hämtning av gratis grus. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 3 Återrapportering från demokrati- och 
uppföljningsberedningen 
(KS-2020-00006) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Demokrati- och uppföljningsberedningen har lämnat en skriftlig 
återrapportering till kommunfullmäktige. Sedan sammanträdet 2020-
06-09 har beredningen varit pausad på grund av det rådande läget 
med Coronapandemin. Beredningen planerar att återuppta 
sammanträdena under 2021 och arbeta vidare med att vitalisera 
fullmäktige och frågor kopplade till medborgardialog. 

Beslutsunderlag 
• Återrapportering från demokrati- och uppföljningsberedningen, 

december 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 4 Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2020-00011) 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 5 Inkomna motioner 
(KS-2021-00169) 
 

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

• Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna nyanlända 
 

Ärendet 
En motion har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (SD) Integrationsplikt för vuxna nyanlända, 2021-01-

25 
 
_ _ _ _ 
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§ 6 Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 7 Valärenden 
(KS-2021-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Frida Burman 
(S) som ledamot i kommunfullmäktige efter Peder Björk (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Aagoth Lögdahl (S) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Frida Burman (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera att nuvarande ersättare Börje Mattsson (SD) blir ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen efter Johnny Skalin (SD) för 
återstående delen av mandatperioden, i enlighet med proportionellt 
val 2018-10-29 §189, 
 
att bevilja Gunilla Molins (M) avsägelse som ledamot i Sundsvall 
Hamn AB och Sundsvalls Oljehamn AB och som ersättare för 
representant i intresseföreningen Norrtåg ekonomisk förening, 
 
att bevilja Peder Björks (S) avsägelse som ledamot i Ideella 
föreningen Bizmaker, 
 
att utse Bodil Hansson (S) till ny ledamot i Ideella föreningen 
Bizmaker efter Peder Björk (S), fram till ordinarie stämma 2023. 
 
att bevilja Christina Nordenös (S) avsägelse som ledamot i 
Samordningsförbundet i Sundsvall, 
 
att utse Jonas Väst (S) till ny ledamot i Samordningsförbundet i 
Sundsvall efter Christina Nordenö (S), fram till ordinarie stämma 
2023, 
 
att bevilja Elise Backmans (L) avsägelse som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt, 
 
att utse Ann-Katrin Holmgren (L) till nämndeman i Sundsvalls 
Tingsrätt efter Elise Backman (L) för återstående delen av 
mandatperioden, 
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att bevilja Lotta Björks (S) avsägelse som nämndeman i Sundsvalls 
Tingsrätt, 
 
att utse Svea Westholm (SD) till ersättare för ombud i 
Kommunförbundet Västernorrland efter Olga Nordlund (SD), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Erik Thunström (C) till ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden efter Yvonne Flodén (C), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att notera att Mario Shevchenko (KD) avslutar sitt uppdrag som 
politisk sekreterare för Kristdemokraterna den 5 februari 2021, 
 
att notera att Emma Almroth (KD) blir ny politisk sekreterare för 
Kristdemokraterna från och med den 6 februari 2021 till och med 
den 31 december 2021, 
 

Beslutsunderlag 
• Valärenden KF 2021-01-14 reviderad 2021-01-22 samt 

valärenden upplästa vid sammanträdet 
 

_ _ _ _ 
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§ 8 Flytt av kommuntransport från 
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
(KS-2020-00917-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att flytta verksamheten (personal och fordon) kommuntransport från 
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2021-01-
01. 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera reglementet utifrån detta 
beslut 
 

Ärendet 
Ärendet gäller en flytt av verksamheten kommuntransport från 
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommuntransport 
ansvarar för transport av elever och brukare med särskilda behov och 
sker på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-12-07 §254 
• Protokoll service- och förvaltningsutskottet 2020-11-24 §80 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00917-3 
 
_ _ _ _ 
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§ 9 Upphävande av beslut om att flytta 
nämndsekreterare och registrator från individ- 
och arbetsmarknadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen 
(KS-2020-00948-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva att-sats nummer 16 i ärende KS-2019-00549, det vill 
säga att:    
”överföra nämndsekreterare och registratorer inom nuvarande  
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt  
socialnämnden till kommunstyrelsen (servicecenter) fr.o.m. 1 januari  
2021”, 
 
att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och servicecenter se över 
hur ett närmare samarbete skulle kunna utformas i syfte att stötta 
både varandra och andra förvaltningar samt höja kvaliteten i 
tjänsterna. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till kommunfullmäktige om att upphäva 
beslutet som fullmäktige tog den 30 september 2019, om att flytta 
nämndsekreterare och registratorer från nuvarande individ- och 
arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden till 
kommunstyrelsen (servicecenter).  

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-12-07 §265 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-11-17 §53 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00948-4  
• Datainspektionens beslut 2019-06-28 - Äldrenämnden Uppsala 

kommun 
• Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2020-10-21 §120 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2020-10-09 

 _ _ _ _ 
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§ 10 Samorganisering av kommunens 
fältassistenter i kultur- och fritidsförvaltningen 
(KS-2020-00856-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att kommunens samtliga fältassistenter ska vara anställda av kultur- 
och fritidsnämnden så snart det är möjligt,  
 
att finansieringen med totalt 1 mnkr per år för två fältassistenter åren 
2021 till och med år 2024 görs genom ianspråktagande av medlen för 
arbetet mot missbruk som tilldelades kommunstyrelsen i mål och 
resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, 
 
att dessa 1 mnkr tillförs kultur- och fritidsnämnden, 
 
att kultur- och fritidsnämnden och individ- och 
arbetsmarknadsnämnden säkerställer att samarbete råder mellan de 
båda nämndernas verksamheter som arbetar med unga.  
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut om att kommunens samtliga 
fältassistenter ska tillhöra kultur- och fritidsnämnden. Ärendet är en 
följd av ett tidigare fullmäktigebeslut om att alla fältassistenter ska 
tillhöra en och samma förvaltning. 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag. Vidare 
önskar hon få lämna en protokollsanteckning.  
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande 
och protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Catrin Eliason (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare 
önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
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Vidare godkänner ordföranden att Viktoria Jansson (M) och Liza-
Maria Norlins (KD) samt Catrin Eliassons (L) protokollsanteckningar 
får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Viktoria Jansson (M) och Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
Moderaterna ser onekligen fördelar med att samtliga fältassistenter 
inom kommunen tillhör en och samma förvaltning, vilket vi hoppas 
bidrar till att korta informationsvägar, ökad samverkan och ett mer 
riktat förebyggande arbete för lokalisera individer i riskmiljö. Vi vill 
däremot poängtera att det är viktigt att de verktyg som finns inom 
socialtjänsten beaktas i en flytt till Kultur- och fritidsnämnden, då det 
är ett viktigt inslag i arbetet med ungdomar. 
 
Catrin Eliasson (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vi Liberaler väljer att rösta för detta ärende men vi vill samtidigt 
tydliggöra att vi inte är nöjda med hur ärendet har hanterats fram till 
idag i flera avseenden, dels vad gäller att finansiering av tre av fyra 
tjänster saknats både i den fastställda MRP:n från i juni, och även 
den revidering som antogs i december, dels att nu en av tre tjänster 
uppenbarligen inte kunnat finansieras och därmed utgått. Samtidigt 
dräneras resursen i arbetet mot missbruk som minskas med 1 mkr per 
år, vilket riskerar att medföra negativa konsekvenser i det arbetet. Av 
bland annat denna orsak kommer vi att ställa oss bakom Motion (M) 
om drogfria skolor vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-12-07 §268 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-11-17 §52 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00856-4 
• Sammanslagen fältorganisation  
• Skrivelse IAN - Kommunens fältassistenter i en förvaltning - 

verksamhetsområdet Barn, unga och familjs vision gällande 
fältassistenternas organisatoriska tillhörighet 
 

_ _ _ _ 
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§ 11 Inrättande av extratjänster 
(KS-2020-00990-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att totalt 200 extratjänster skapas år 2021, 
 
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fördela 
platserna avseende extratjänster till alla nämnder, 
 
att individ- och arbetsmarknadsnämnden delger fördelningen till 
plan- och utvecklingsutskottet, 
 
att vård- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, miljönämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, individ- och arbetsmarknadsnämnden 
skyndsamt tar fram beskrivningar av arbetsuppgifter för extratjänster 
i respektive nämnd, 
 
att beskrivningarna överlämnas till individ- och 
arbetsmarknadsnämnden för hantering, samt 
 
att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i mars 2021 
återrapportera till kommunstyrelsen plan- och utvecklingsutskott om 
hur arbetet går. 
 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut om att Sundsvalls kommun ska skapa 
fler extratjänster. Förslaget omfattar totalt 200 extratjänster år 2021. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning. 
 
Börje Mattson (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens och dels Börje Mattssons (SD) förslag om avslag 
till ärendet. Hon ställer dessa mot varandra och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden godkänner att Viktoria Jansson (M) och Liza-Maria 
Norlins (KD) protokollsanteckningar får lämnas. 

Reservation 
Svea Westholm (SD), Anneli Henriksson (SD), Jonas Lingdén (SD), 
Tomasz Baron (SD), Mats Hellhoff (SD), Eva-Lotta Söderström (SD) 
och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Kristdemokraterna har på nationell nivå ett flertal förslag på hur vi 
ska sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi tror inte på att 
extratjänster är en hållbar och långsiktig lösning för de olika 
utmaningar vi står inför vad gäller arbetsmarknaden, kvalité i 
välfärden eller integration. Idag har vi att hantera ett ärende som är 
en följd av Socialdemokraternas budget i riksdagen och som 
kommunpolitiker behöver vi hantera olika politiska beslut oavsett om 
vi gillar dem eller inte. Vi skulle gärna se en annan politik och vi ser 
flera risker med dagens förslag till beslut bland annat att tillfälliga 
insatser riskerar att skapa nya problem i befintliga verksamheter och 
att det bara skapar tillfälliga lösningar för enskilda personer. Men 
att som kommunpolitiker säga nej till insatser med full 
kostnadstäckning från staten vore inte heller ansvarsfullt. Vi hoppas 
detta tillfälligt kan ge personer i vår stad en möjlighet till ökad 
livskvalité och framtidstro samtidigt som det blir fler människor 
tillgängliga i flera av våra kommunala verksamheter. 
 
Viktoria Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Extratjänster har sedan det infördes visat på minst sagt måttliga 
resultat vad gäller övergång till egenförsörjning och eget arbete efter 
programtiden. Vi menar därför att extratjänster inte är det bästa 
sättet att använda skattemedel långsiktigt, utan att det finns flera 
åtgärder som ger bättre utfall och resulterar i fler i arbete. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2020-12-07 §266 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-11-17 §54 
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• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00990-1 
 

_ _ _ _ 
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§ 12 Ordförandeförslag om beredning för 
översyn av den politiska organisationen 
(KS-2020-01295-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillsätta en beredning för översyn av den politiska organisationen, 
 
att beredningen består av plan- och utvecklingsutskottets ordförande 
samt en representant per parti som har mandat i kommunfullmäktige, 
 
att beredningen ska återrapportera sitt arbete senast i november 2021, 
samt 
 
att beredningen ska återkomma med ett förslag som innebär att 
kostnaderna för den politiska organisationen minskar med 10 % från 
och med 2023. 
 
att utse följande ledamöter samt ordförande till beredningen: 
 
Niklas Säwén (S), ordförande 
Anita Bdioui (S), ledamot 
Viktoria Jansson (M), ledamot 
Mats Hellhoff (SD), ledamot 
Isabell Mixter (V), ledamot 
Ina Lindström Skandevall (L), ledamot 
Emil Esping (KD), ledamot 
 

Ärendet 
Ordförande Bodil Hansson (S) har genom ett ordförandeförslag 
föreslagit att kommunstyrelsen ska tillsätta en beredning för översyn 
av den politiska organisationen. Beredningen ska återkomma med ett 
förslag som innebär att kostnaderna för den politiska organisationen 
minskar med 10 % från och med 2023 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden läser upp följande förslag på val av ledamöter och 
ordförande till beredningen, som partierna har lämnat in till dagens 
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sammanträde: 
 

Niklas Säwén (S), ordförande 
Anita Bdioui (S), ledamot 
Viktoria Jansson (M), ledamot 
Mats Hellhoff (SD), ledamot 
Isabell Mixter (V), ledamot 
Ina Lindström Skandevall (L), ledamot 
Emil Esping (KD), ledamot 

 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag med tillägg gällande val av ledamöter och 
ordförande gjorda vid dagens sammanträde. Detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2021-01-11 §22 
• Ordförandeförslag om beredning för översyn av den politiska 

organisationen - KS-2020-01295-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 13 Årsredovisning 2019 för Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse 
(KS-2020-00042-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2019, samt 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

Ärendet 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2019. 

Jäv 
Jäv antecknas för Åsa Ulander (S), Frida Burman (S), Anna Edin (C), 
Sanna Jonsson (C), Stefan Falk (L), Viktoria Jansson (M), Patrik 
Gustavsson (M) och Liza-Maria Norlin (KD). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00042-1 
• Revisionsberättelse 2019 
• Årsredovisning 2019 Sundsvalls Sjöfolksstiftelse  
 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2021-01-25 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 14 Översyn av de kostpolitiska riktlinjerna 
(KS-2020-01145-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att upphäva att-satserna nummer tre till och med 16 i 
kommunfullmäktiges beslut ”Bättre mat (kostpolitiskt program) VHT 
2, KS 2015” (KS-2016-00624), 
 
att anta de reviderade kostpolitiska riktlinjerna enligt bilaga 1,  
 
att nästa översyn genomförs senast i juni 2022, 
 
att 150 000 kr som avsatts hos kommunstyrelsen för att inrätta 
funktionen måltidscontroller överförs till Sundsvalls Mat & Måltider,  
 
att kommunstyrelsen tillsammans med vård- och omsorgsnämnden 
gör en översyn av vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamhet, 
samt 
 
att översynen av vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamhet ska 
vara genomförd innan utgången av år 2021. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås anta det föreliggande förslaget till 
reviderade kostpolitiska riktlinjer samt upphäva tidigare fattade 
beslut gällande riktlinjerna.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) bifall till kommunstyrelsen förslag med följande 
tillägg och justeringar i förslaget till reviderat program:  
 

I avsnitt 2. Måltider för bättre klimat och miljö, ändra punkt sex 
till följande: För att värna djurskyddet ska kött väljas som är av 
motsvarande nivå på djurskydd som den som ställs på svensk 
produktion. 
 
I avsnitt 3. Matgästen i fokus, ändra punkt tre till följande:  
Kommunen serverar specialkost av medicinska skäl. 

 
Stefan Falk (L) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande. 
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Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag 
med följande tillägg och justeringar i förslaget till reviderat program: 
 

1. Stryka punkt 3 under politiska målsättningar sida 2 då den är 
en del av avsnitt 2. Måltider för bättre klimat och miljö och är en 
konkretisering av den första politiska målsättningen. 
 
2. Ersätt den femte punkten i avsnitt 2. sida 2 med följande 
mening: ”Den fisk som köps in ska ha en nivå på ekologisk och 
social hållbarhet motsvarande KRAV, eller MSC för vildfångad 
fisk och ASC för odlad fisk. 
 
3. Stryk följande meningar i punkt sju i avsnitt 2. sida 2-3: 
”Minst en dag per vecka ska vara helt vegetarisk. Måltider som 
lagas till äldre matgäster undantas.” Punkten blir då enbart 
”Varje kök ska minska köttmängden till förmån för mer 
grönsaker, rotfrukter, bönor och linser på tallriken”. 
 
4. Stryk punkt tre avsnitt 3. sida 3 och ersätt med två nya. - 
Kommunen ska servera specialkost för dem med behov av 
avvikelser från normalkosten på grund av kostrelaterade 
sjukdomar, matallergi och/eller andra 
överkänslighetsreaktioner. De som har medicinskt behov ska ha 
tillgång till säker kost. - Kommunen ska så långt det är möjligt 
erbjuda anpassade måltider vilket är anpassningar som bedöms 
vara nödvändiga för att individen ska klara sin skolgång eller 
vistelse på förskolan. Utöver själva maten kan sådana 
anpassningar även innefatta måltidsmiljön. Detta gäller 
barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller 
utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att 
äta och/eller delta i den ordinarie måltiden, detta inkluderar 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Anpassade 
måltider omfattar även andra kostavvikelser, grundade i 
exempelvis etiska ställningstaganden och religion. 
 
5. Ny punkt avsnitt 3. Sida 3: ”De enheter som vill ska ha 
möjlighet att välja extern drift för måltidsorganisationen under 
förutsättning att detta sker kostnadsneutralt i förhållande till att 
välja Mat och måltider. ” 
 
6. Tillägg punkt fyra avsnitt 4. sida 4: ”Maten och 
måltidssituationerna ska i större utsträckning anpassas efter 
varje individs hälsa, smak och förutsättningar för att ge en 
positiv måltidsupplevelse. 
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Hans Forsberg (C), Kim Ottosson (V) och Bodil Hansson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förlag. 
 
Mats Hellhoff (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag samt till 
Liza-Maria Norlins (KD) tillägg. Vidare yrkar han på följande: 
 

att ordet ekologiskt i de kostpolitiska riktlinjerna byts mot ordet 
närproducerat när så är tillämpligt.  

 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Alicja Kapica (M) och Stefan Falks 
(L) förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag och dels Mats 
Hellhoffs (SD) förslag. Hon ställer förslagen 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), Åsa Melander (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Thomas Burman (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M) Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), 
Liza-Maria Norlin (KD), Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD), 
Ronja Strid (KD), Anneli Henriksson (SD), Svea Westholm (SD), 
Jonas Lingdén (SD), Tomasz Baron (SD), Mats Hellhoff (SD), Eva-
Lotta Söderström (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2021-01-11 § 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2020-12-15 

§91 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01145-1 
• Bilaga 1 Förslag till kostpolitiska riktlinjer 
• Bilaga 2. Antagna kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun 

Bilaga 3 Förslag till upphävande av att-satser kostpolitiska 
riktlinjer 

• Bilaga 4. Protokollsutdrag antagande av kostpolitiska riktlinjer 
 

_ _ _ _ 
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§ 15 Riktlinjer för IOP-avtal 
(KS-2017-00395-32) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta styrdokumentet Riktlinjer för IOP-avtal inom Sundsvalls 
kommun, med följande ändring: 
 

På sidan 2, andra stycket, under rubriken 2. Värdegrund:  
Meningen ”Sundsvalls kommun tecknar inte IOP-avtal med 
partipolitiska organisationer eller trossamfund.” ändras till 
”Sundsvalls kommun tecknar inte IOP-avtal med partipolitiska 
organisationer.” 

 
att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för IOP-avtal 
inom kommunen, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera riktlinjerna och 
ingångna idéburna samarbeten under 2022 och 2025, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att presentera förslag till revidering 
av riktlinjer ifall den lagändring som föreslås i SOU 2019:56 
fastställs. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit till kultur- och fritidsnämnden 
och kommunstyrelsen att ta fram förslag till riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) för Sundsvalls kommun. Detta ärende är 
ett svar på det uppdraget. 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen med 
följande ändring i riktlinjen: 
 

Det ska stå ”registrerade trossamfund” där det nu enbart står 
”trossamfund”. 

 
Niklas Evaldsson (V), Liza-Maria Norlin (KD), Hans Forsberg (C) 
och Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Catrin Eliasson (L) instämmer i Patrik Gustavssons (M) yrkande. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Patrik Gustavsson (M) och Catrin 
Eliassons (L) förslag. Hon ställer dessa 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), Åsa Melander (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Thomas Burman (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M) Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Catrin Eliasson (L) och Annelie Luthman 
(L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2021-01-11 §14 
• Protokollsutdrag service- och förvaltningsutskottet 2020-12-15 

§92 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01145 
• Förslag - Riktlinjer för IOP-avtal inom Sundsvalls kommun 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 §244 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2017-00395-16 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 §79 
• Motion (L) om att teckna IOP-avtal mellan Sundsvalls kommun 

och tjejjouren skogsrå i Sundsvall, 2017-04-19 
 

_ _ _ _ 
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§ 16 Sundsvalls kommuns 
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
(KS-2020-00181-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Trafikförsörjningsprogram för Sundsvalls kommun – 
färdtjänst och riksfärdtjänst (KS-2020-00181-7) med följande 
ändring: 
 

På sid 136 (i totalen) under 4:2 står det  "Samtliga chaufförer ska 
ha god och tillräcklig erfarenhet/kunskap om olika typer av 
funktionshinder för att bemöta resenären på ett bra och respektfullt 
sätt." Skrivelsen ändras till följande: ”Samtliga chaufförer ska ha 
god och tillräcklig erfarenhet/kunskap om olika typer av 
funktionshinder för att bemöta resenären på ett professionellt och 
respektfullt sätt." 

 

Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut att anta Trafikförsörjningsprogram 
för Sundsvalls kommun – färdtjänst och riksfärdtjänst. Tidigare 
gällande program har reviderats inför att ny trafikupphandling ska 
genomföras. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande ändring i programmet: 
 

På sid 136 (i totalen) under 4:2 står det  "Samtliga chaufförer 
ska ha god och tillräcklig erfarenhet/kunskap om olika typer av 
funktionshinder för att bemöta resenären på ett bra och 
respektfullt sätt." Vi vill ändra skrivelsen till följande: ”Samtliga 
chaufförer ska ha god och tillräcklig erfarenhet/kunskap om 
olika typer av funktionshinder för att bemöta resenären på ett 
professionellt och respektfullt sätt." 

 
Hans Forsberg (C) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) yrkande. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Alicja Kapica (M) med fleras förslag. Detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2021-01-11 §15 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2020-12-15 §93 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00181-7  
• Trafikförsörjningsprogram för Sundsvalls kommun - färdtjänst 

och riksfärdtjänst 
• Samrådsredogörelse 
• Svar från kommunala pensionärsrådet angående 

Trafikförsörjningsprogram Färdtjänst 
 

_ _ _ _ 
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§ 17 Taxa inom miljöbalkens område för 2021 
(KS-2020-00873-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och 
tillsyn enligt Miljöbalken, utom vad gäller strandskyddet. Arbetet ska 
avgiftsfinansieras. Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa 
inom miljöbalkens område för 2021. Förslaget innebär en höjning av 
timavgiften med 80 kronor utöver index. Taxan fastställs av 
kommunfullmäktige i de fall uppräkningen skiljer sig från 
indexuppräkning.  

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. 

 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet. Vidare önskar hon få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Catrin Eliasson (L) 
instämmer i Alicja Kapicas (M) avslagsyrkande.  
 
Bodil Hansson (S) instämmer i återremissyrkandet.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Kjell 
Bergkvist (C) och Bodil Hanssons (S) förslag om att återremittera 
ärendet och dels Alicja Kapica (M) med fleras förslag om avslag på 
ärendet. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
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Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Thomas Burman (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M) Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), 
Liza-Maria Norlin (KD), Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD) 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-16 §235 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-10-27 § 92 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00873-2 
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 41 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2021 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2021 

- Taxebilaga 1 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område för 2021 

- Taxebilaga 2 
 
_ _ _ _ 
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§ 18 Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2021 
(KS-2020-00874-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för uppdragsverksamhet, daterad 2020-08-01, att 
gälla från 1 januari 2021, 
 
att timavgiften för uppdragsverksamhet ska vara 1 164 kronor 
inklusive uppräkning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
från och med 1 januari 2021, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt 
inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att 
ta avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. Miljönämnden har 
överlämnat förslag till taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2021. Förslaget innebär en höjning av taxan med 80 
kronor utöver index.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till ärendet. Vidare önskar hon få 
lämna en protokollsanteckning 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande.  
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapica (M) och Stefan 
Falks (L) förslag om avslag på ärendet. Hon ställer förslagen mot 
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varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Thomas Burman (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M) Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Catrin Eliasson (L) och Annelie Luthman 
(L) reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-16 §234 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-10-27 § 94 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00874-2 
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 42 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 19 Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa för 2021 
(KS-2020-00875-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa, daterad 2020-08-01, att 
gälla från 1 januari 2021, 
 
att fastställa timavgiften inom området för skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa för år 2021 till 1 164 kronor inklusive 
uppräkning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt 
inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har tillsyn enligt lagen om internationella hot mot 
människors hälsa. Enligt lagen ska avgiften motsvara den faktiska 
kostnaden. Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa för 2021. 
Förslaget innebär en höjning av taxan med 80 kronor utöver index. 
Taxan fastställs av kommunfullmäktige i de fall uppräkningen skiljer 
sig från indexuppräkningen.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar hon få 
lämna en protokollsanteckning 
 
Kjell Bergkvist (C) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels  
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) förslag om 
avslag på ärendet. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Thomas Burman (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M) och 
Margareta Engström (M) reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-16 §233 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-10-27 § 95 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00875-2 
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 43 
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa för 2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 20 Taxa inom strålskyddslagens område för 
2021  
(KS-2020-00876-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, daterad 
2020-08-01, att gälla från 1 januari 2021, 
 
att fastställa timavgiften för taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område för år 2021 till 1 164 kronor inklusive uppräkning av 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt 
inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt strålskyddslagen rätt att ta ut avgift för 
tillsyn av solarieverksamhet. Taxan fastställs av kommunfullmäktige 
i de fall uppräkningen skiljer sig från indexuppräkning. 
Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa för 2021. Förslaget 
innebär en höjning av timavgiften med 80 kronor utöver index.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar hon få 
lämna en protokollsanteckning 
 
Kjell Bergkvist (C) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels  
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) förslag om 
avslag på ärendet. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Thomas Burman (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M) och 
Margareta Engström (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-16 §232 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-10-27 § 96 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00876-2 
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 44 
• Taxa inom strålskyddslagens område för 2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 21 Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2021 
(KS-2020-00877-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Miljönämnden är kontrollmyndighet för en stor del av 
livsmedelsanläggningarna inom Sundsvalls kommun. Kontrollen ska 
finansieras genom avgifter. Miljönämnden har överlämnat förslag till 
taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll.  

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. 

 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar hon få  
lämna en protokollsanteckning. 
 
Bodil Hansson (S) instämmer i Kjell Bergkvists (C) 
återremissyrkande. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) avslagsyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Kjell 
Bergkvist (C) och Bodil Hanssons (S) förslag om att återremittera 
ärendet och dels Alicja Kapica (M) med fleras förslag om avslag på 
ärendet. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
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Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Thomas Burman (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M) Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), 
Liza-Maria Norlin (KD), Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD) 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-16 §231 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-10-27 § 97 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00877-2 
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 45 
• Livsmedelstaxa för 2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 22 Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel för 2021 
(KS-2020-00878-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel, daterad 2020-08-01, att gälla från 1 januari 2021, 
 
att fastställa timavgiften för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel för år 2021 till 1 164 kronor inklusive uppräkning av 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2022, höja den antagna timavgiften med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt 
inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har överlämnat förslag till taxa för tillsyn av handel 
med vissa receptfria läkemedel för 2021. Förslaget innebär en 
höjning av timavgiften med 80 kronor utöver index.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar hon få 
lämna en protokollsanteckning. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Alicja Kapicas (M) avslagsyrkande. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapica (M) och Stefan 
Falks (L) förslag om avslag på ärendet. Hon ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 
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Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Åsa Melander (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Thomas Burman (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M) Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Catrin Eliasson (L) och Annelie Luthman 
(L) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Moderaterna skulle vilja se att Sundsvalls kommun använder sig av 
Rättviksmodellen, vilket innebär att debiteringar görs i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-16 §230 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-10-27 § 93 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00878-2 
• Miljönämndens protokoll - 2020-09-16 § 46 
• Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 

2021 
 
_ _ _ _ 
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§ 23 Medelpads Räddningstjänstförbund taxor 
och avgifter 2021 
(KS-2020-01126-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbundets (MRF) 
föreslagna taxor för 2021, KS-2020-01126, avseende avgifter för 
förebyggande verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet, 
samt 
 
att taxorna ska gälla från dagen för kommunfullmäktiges beslut. 
 

Ärendet 
Direktionen i Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) föreslår 
respektive medlemskommun att besluta om taxor och avgifter för 
2021. 

Jäv 
Rebecca Lampinen (S), Stefan Broman (S), Leif Nilsson (S), Marie 
Sjöbom Olsson (S), Niclas Burvall (S), Hicham Elkahtib (V), Anna 
Edin (C) och Miriam Monsell (KD) anmäler jäv och deltar därmed 
inte i behandlingen av ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-11 §9 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2020-12-15 §120 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01126-21 
• Medelpads Räddningstjänstförbunds protokoll – 2020-11-06 § 57 
 
_ _ _ _ 
 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2021-01-25 42 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 24 Motion (M) om drogfria skolor 
(KS-2019-00124-6) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Moderaterna har till kommunfullmäktige lämnat in en motion som 
syftar att med narkotikahundar minska förekomsten av narkotika på 
kommunala gymnasier. 

Överläggning 
Lisa Tynnemark (S) och Niklas Evaldsson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen vara besvarad. 
 
Patrik Gustavsson (M), Stefan Falk (L) och Miriam Monsell (KD) 
yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Patrik Gustavsson (M) med 
fleras förslag. Hon ställer förslagen 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), Åsa Melander (M), 
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Thomas Burman (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Per Lindstrand (M), Jan Heijbel (M), Sven 
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M) Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), 
Liza-Maria Norlin (KD), Emil Esping (KD), Miriam Monsell (KD) 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 §142 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2020-05-19 § 17 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00124-6 
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• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 § 97 
• Motion (M) drogfria skolor 
 
_ _ _ _ 
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§ 25 Motion (KD) angående byggande av 
anpassad lekplats i Sundsvall 
(KS-2019-00534-9) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Ronja Strid (KD), Stefan Hill (KD) och Miriam Monsell (KD) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår att 
kommunen upprättar en rullstolsanpassad gunga i Sundsvalls 
centrum. 

Överläggning 
Niklas Evaldsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 
att avslå motionen. 
 
Ronja Strid (KD) instämmer i Niklas Evaldssons (V) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 §143 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2020-05-19 § 18 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00534-9 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 § 173 
• Drakfastigheters yttrande 
• Motion (KD) angående byggande av anpassad lekplats i 

Sundsvall 
 
  

_ _ _ _ 
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§ 26 Motion (L) om att införa ett palliativt 
resursteam i Sundsvalls kommun 
(KS-2019-00807-5) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Catrin Eliasson (L) och Stefan Falk (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska införa ett 
resursteam som stöd till den enskilde samt dennes närstående vid 
livets slutskede. 

Överläggning 
Catrin Eliasson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är 
dels kommunstyrelsens förslag och dels Catrin Eliassons (L) förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-08 §144 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
• 2020-05-19 § 19 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00807-5 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2019-12-19 §195 
• Motion (L) om att införa ett palliativt resursteam 
 
_ _ _ _ 
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§ 27 Korta frågor- korta svar 
(KS-2021-00007) 
 
 

• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om kommunen har 
kännedom om det finns odokumenterade och oregistrerade 
sprängkistor. 
Frågan riktas till miljönämndens ordförande Kjell Bergkvist 
(C) som ber om att få återkomma med svar vid ett senare 
tillfälle. 
 

• Tom Emanuelz (M) ställer en fråga om kostnader för 
miljökontoret kopplat till tjänster som man tagit betalt för 
men inte utfört.  
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell 
Bergkvist (C). 
 

• Tomas Burman (M)  ställer en fråga om kommunens 
planering inför sommaren 2021 gällande ställplatser för 
husbilar. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Anneli Luthman (L) ställer en fråga om status för arbetet med 
slyröjning på Alnö.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 
Hansson (S) samt miljönämndens ordförande Kjell Bergkvist 
(C). 
 

• Jörgen Berglund (M) ställer fråga om grund för beviljande av 
kommunala bidragsmedel till studieförbundet Ibn Rushd, 
kopplat till regionens beslut att inte bevilja stöd till förbundet. 
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Niklas Evaldsson (V). 

 
_ _ _ _ 
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§ 28 För kännedom 
(KS-2021-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2020-01-14, reviderad 

2021-01-22 
 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
januari, 2021-01-12 (KS-2021-00021-1) 
 

• Lägesgemensam målbild – God och Nära vård i 
Västernorrland: 

o Protokollsutdrag individ- och 
arbetsmarknadsnämnden 2020-11-25 §167 

o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 
2020-11-05 

o Målbild – God och nära vård 2030 
 
 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande
1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Frida Burman (S) X § 13   
Stefan Eriksson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
João Pinheiro (S) -  Leif Wiklund  §§ 1-28 
Lars-Olof Boström (S) X    
Jan Lahti (S) X    
Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) X § 23 Johan Nikula § 23 
Marie Sjöbom Olsson (S) X § 23 Hans Backlund § 23 
Stefan Broman (S) X § 23 Priscilda Helenuis § 23 
Annika Kallin (S) X    
Kenneth Högström (S) X    
Rebecca Lampinen (S) X § 23 Johan Hörting  § 23 
Rose-Marie Antonic (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X    
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X § 13   
Roger Johansson (S) X    
Malin Larsson (S) X    
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Mathias Hansson (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Magnus Haak (S) X    
Niclas Burvall (S) X § 23 Ludvig Lind § 23 
Fredrik Thunström (S) X    
Frida Smedberg (S) X    
Jörgen Berglund (M) X    
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X § 13   
Patrik Gustavsson (M) X § 13   
Bertil Kjellberg (M) X    
Lina Modén (M) -  Åsa Melander §§ 1-28 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Lars A.G Carlsson (M) -  Thomas Burman §§ 1-28 
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Josefin Eurenius (M) -  Per Lindstrand §§ 1-28 
Jan Heijbel (M) X    
Sven Bredberg (M) X    
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Cecilia Backlund (M) X    
Jan-Erik Iversen (M) X    
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) X    
Stefan Falk (L) X § 13   
Ina Lindström Skandevall (L) X    
Catrin Eliasson (L) X    
Annelie Luthman (L) X    
Sanna Jonsson (C) X § 13   
Anna Edin (C) X §§ 13, 23 Jonas Borg §23 
Jan Ola Andersson (C) X    
Hans Forsberg (C) X    
Magnus Persson (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Karin Gustafsson (V) -  Martin Jägesten §§ 1-28 
Niklas Evaldsson (V) X    
Hicham Elkahtib (V) X § 23 Isabell Mixter  § 23, 27-28 
Kim Ottosson (V) X    
Ann Modin (V) X    
Åke Johansson (V) X    
Emil Esping (KD) X  Joachim Jonsson  §§ 25-28 
Stefan Hill (KD) -  Miriam Monsell 

Joachim Jonsson  
§§ 1-22, 24-28 
§ 23 

Liza-Maria Norlin (KD) X § 13   
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) -  Annelie Henriksson §§ 1-28 
Svea Westholm (SD) X    
Stig Bergström (SD) -  Jonas Lingdén §§ 1-28 
Gunnar Jönsson (-) -    
Lars Skoglund (SD) -    
Tomasz Baron (SD) X    
Eva-Lotta Söderström (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) -    
Mats Hellhoff (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Leif Wiklund (S) X  §§ 1-28 
Priscilda Helenius (S) X  § 23 
Johan Nikula (S) X  § 23 
Eva Bergström Selling (S) X   
Hans Backlund (S) X  § 23 
Monika Lindberg (S) -   
Johan Hörting (S) X  § 23 
Aagoth Lögdahl (S) X   
Ludvig Lind (S) X  § 23 
Karolina Sundberg (S) X   
Kent Larsson (S) X   
Carina Staf (S) -   
Alaa Ourabi Alkhn (S) X   
Annika Söderberg (S) X   
Michael Sjödin (S) -   
Adele Flodin (S) X   
Magnus Svensson (S) -   
Åsa Melander (M) X  §§ 1-28 
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) X  §§ 1-28 
Per Lindstrand (M) X  §§ 1-28 
Signe Weiss (M) X   
Peter Sjöbom (M) X   
Per Wahlberg (M) X   
Bo-Göran Strandfjäll (M) -   
Martin Liljeros (L) X   
Arne Engholm (L) X   
Jeanette Lozanovski (L) X   
Jonas Borg (C) X  § 23 
Anneli Rehnfors (C) X   
Erik Thunström (C) X   
Maria Åström (C) -   
Martin Jägesten (V) X  §§ 1-28 
Isabell Mixter (V) X  §23, 27-28 
Olle Granath (V) -   
Miriam Monsell (KD) X § 23 §§ 1-22, 24-28 
Joachim Jonsson (KD) X  §§ 23, 25-28 
Ove Skalin (SD) -   
Annelie Henriksson  (SD) X  §§ 1-28 
Jonas Lingdén  (SD) X  §§ 1-28 
Ulf Rydberg (SD) -   
Björn Andersson (SD) -   
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