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Underskrifter  Roger Johansson Arianne Sundman 
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 Pär Hammarberg  
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på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Sammanträdets öppnande 
 
I egenskap av ålderspresident i kommunfullmäktige öppnar Roger 
Johansson (S) sammanträdet. 
 
_ _ _ _  
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Justering 
 
Till justerare väljs Alicja Kapica och Leif Nilsson med Tom 
Emanuelz och Caroline Sundström som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 1 Val av kommunfullmäktiges ordförande för 
mandatperioden 15 oktober 2022–14 oktober 2026 
(KS-2022-00956) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 15 
oktober 2022–14 oktober 2026 välja Arianne Sundman (S). 
 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets 
och Vänsterpartiets förslag att välja Arianne Sundman (S) till 
kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Ålderspresidenten konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och 
det är Åsa Ulanders (S) förslag. Ålderspresidenten finner att 
kommunfullmäktige beslutar att utse Arianne Sundman (S) till 
ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober 
2022–14 oktober 2026. 
 
_ _ _ _ 
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§ 2 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande för mandatperioden 15 oktober 2022–
14 oktober 2026 
(KS-2022-00957) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 
15 oktober 2022–14 oktober 2026 välja Mikael Gäfvert (M). 
 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag att välja Mikael Gäfvert (M) till 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
Viktoria Jansson (M) förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Gäfvert (M) som 1:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober 
2022–14 oktober 2026. 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 7 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 3 Val av kommunfullmäktiges 2:e vice 
ordförande för mandatperioden 15 oktober 2022–
14 oktober 2026 
(KS-2022-00958) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 
15 oktober 2022–14 oktober 2026 välja Burhan Hussain (S). 
 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets 
och Vänsterpartiets förslag att välja Burhan Hussain (S) till 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
Åsa Ulanders (S) förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar att utse Burhan Hussain (S) som 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober 2022–14 oktober 
2026. 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 4 Val av kommunfullmäktiges 
presidiekonferens för mandatperioden 15 oktober 
2022–14 oktober 2026 
(KS-2022-00959) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande ledamöter till presidiekonferensen för 
mandatperioden 15 oktober 2022–14 oktober 2026: 
 
Arianne Sundman (S) 
Burhan Hussain (S) 
Åsa Ulander (S) 
Mikael Gäfvert (M) 
Viktoria Jansson (M) 
Kevin Sahlin (SD) 
Klara Hedin (V) 
Ronja Strid (KD) 
Sanna Jonsson (C) 
Ina Lindström Skandevall (L) 
 
att utse Arianne Sundman (S) till ordförande i presidiekonferensen 
för mandatperioden 15 oktober 2022–14 oktober 2026, samt 
 
att utse Mikael Gäfvert (M) till vice ordförande i 
presidiekonferensen för mandatperioden 15 oktober 2022–14 oktober 
2026. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige får för fullmäktiges löpande mandatperiod utse 
en presidiekonferens. Presidiekonferensens ansvarsområden är bland 
annat fullmäktiges sammanträden, beredningarnas arbete och 
budgeten för den politiska organisationen. Kommunfullmäktige utser 
ledamöter, ordförande och vice ordförande i presidiekonferensen. 

Överläggning 
Sekreteraren visar de namn som företrädare för respektive partigrupp 
har anmält som förslag på ledamöter samt ordförande och vice 
ordförande i presidiekonferensen. 
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Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de 
föreslagna ledamöterna, samt att utse Arianne Sundman (S) till 
ordförande och Mikael Gäfvert (M) till vice ordförande i 
presidiekonferensen. 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 10 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 5 Val av valberedning för mandatperioden 15 
oktober 2022–14 oktober 2026 
(KS-2022-00960) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande ledamöter till valberedningen för mandatperioden 
15 oktober 2022–14 oktober 2026: 
 
Arianne Sundman (S) 
Burhan Hussain (S) 
Åsa Ulander (S) 
Mikael Gäfvert (M) 
Viktoria Jansson (M) 
Kevin Sahlin (SD) 
Klara Hedin (V) 
Ronja Strid (KD) 
Sanna Jonsson (C) 
Ina Lindström Skandevall (L) 
 
att utse Arianne Sundman (S) till ordförande i valberedningen för 
mandatperioden 15 oktober 2022–14 oktober 2026, samt 
 
att utse Mikael Gäfvert (M) till vice ordförande i valberedningen för 
mandatperioden 15 oktober 2022–14 oktober 2026. 
 

Bakgrund 
Ledamöterna i kommunfullmäktiges presidiekonferens brukar utgöra 
valberedning.  

Överläggning 
Sekreteraren visar de namn som företrädare för respektive partigrupp 
har anmält som förslag på ledamöter samt ordförande och vice 
ordförande i valberedningen. 
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Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de 
föreslagna ledamöterna, samt att utse Arianne Sundman (S) till 
ordförande och Mikael Gäfvert (M) till vice ordförande i 
valberedningen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 6 Val av kommunrevisionen för 
mandatperioden 1 januari 2023–31 december 2026 
(KS-2022-00961) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande ledamöter till kommunrevisionen för 
mandatperioden 1 januari 2023–31 december 2026: 
 
Rodney Engström (M) 
Lena Brunzell (S) 
Rose-Marie Antonic (S) 
Jan Heijbel (M) 
Erica Stenberg (SD) 
vakant (C) 
Thomas Jäärf (V) 
 
att utse Rodney Engström (M) till ordförande i kommunrevisionen 
för mandatperioden 1 januari 2023–31 december 2026, samt 
 
att utse Lena Brunzell (S) till vice ordförande i kommunrevisionen 
för mandatperioden 1 januari 2023–31 december 2026. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska välja sju revisorer för granskning av 
kommunstyrelsen, nämnder och beredningar. För val av revisorer 
finns det särskilda bestämmelser för vem som är valbar. En revisor 
ska vara oberoende och kan inte ha uppdrag i kommunstyrelsen, 
nämnd eller beredning och kan heller inte vara ledamot eller ersättare 
i fullmäktige, 4 kap 5 § kommunallagen (2017:725).  

Överläggning 
Sekreteraren visar de namn som företrädare för respektive partigrupp 
har anmält som förslag på ledamöter samt ordförande och vice 
ordförande i kommunrevisionen. 
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Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de 
föreslagna ledamöterna, samt att utse Rodney Engström (M) till 
ordförande och Lena Brunzell (S) till vice ordförande i 
kommunrevisionen. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 7 Val av kommunstyrelse 
(KS-2022-00962) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för 
perioden från och med detta sammanträde, den 31 oktober 2022, intill 
det sammanträde då val av styrelse förättas nästa gång: 
 
Ledamöter 
Bodil Hansson (S) 
Niklas Säwén (S) 
Lisa Tynnemark (S) 
Jonas Väst (S) 
Mikael Westin (S) 
Klara Hedin (V) 
Hans Forsberg (C) 
Alicja Kapica (M) 
Viktoria Jansson (M) 
Kevin Sahlin (SD) 
Dan Rasmusson (SD) 
Ronja Strid (KD) 
Ina Lindström Skandevall (L) 
 
Ersättare 
Jeanette Hedlund (S) 
Ulf Bylund (S) 
Åsa Ulander (S) 
Olle Åkerlund (S) 
Frida Burman (S) 
Niklas Evaldsson (V) 
Sanna Jonsson (C) 
Signe Weiss (M) 
Bertil Kjellberg (M) 
Charlie Hederberg (M) 
Emir Özelic (SD) 
Christer Sjödin (SD) 
Polina. J Larsson (KD) 
 
att utse Bodil Hansson (S) till ordförande i kommunstyrelsen för 
perioden från och med detta sammanträde, den 31 oktober 2022, intill 
det sammanträde då val av styrelse förättas nästa gång, samt 
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att utse Niklas Säwén (S) till vice ordförande i kommunstyrelsen för 
perioden från och med detta sammanträde, den 31 oktober 2022, intill 
det sammanträde då val av styrelse förättas nästa gång. 
 

Bakgrund 
I enlighet med 6 kap. 18 § andra stycket kommunallagen (2017:725) 
får fullmäktige bestämma att kommunstyrelsens mandattid skall 
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det 
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. I sådana 
fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första 
sammanträde. 

Överläggning  
Sekreteraren visar de namn som företrädare för respektive partigrupp 
har anmält som förslag på ledamöter och ersättare samt ordförande 
och vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de 
föreslagna ledamöterna och ersättarna samt att utse Bodil Hansson 
(S) till ordförande och Niklas Säwén (S) till vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 8 Val av kommunalråd 
(KS-2022-00963) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Bodil Hansson (S) till kommunalråd för perioden från och 
med detta sammanträde, den 31 oktober 2022, intill det sammanträde 
då val av kommunalråd förättas nästa gång. 
 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets 
och Vänsterpartiets förslag att utse Bodil Hansson (S) till 
kommunalråd. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Bodil Hansson (S) till kommunalråd. Detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Bodil Hansson (S) ger, i egenskap av nyvalt kommunalråd, en kort 
beskrivning över huvudinriktningen för majoritetens politik den 
kommande mandatperioden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 9 Val av oppositionsråd 
(KS-2022-00964) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Alicja Kapica (M) till oppositionsråd för perioden från och 
med detta sammanträde, den 31 oktober 2022, intill det sammanträde 
då val av oppositionsråd förättas nästa gång. 
 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag att utse Alicja Kapica (M) till 
oppositionsråd. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
att utse Alicja Kapica (M) till oppositionsråd. Detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Alicja Kapica (M) ger, i egenskap av nyvalt oppositionsråd, en kort 
beskrivning över huvudinriktningen för oppositionens politik den 
kommande mandatperioden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 10 Allmänhetens frågestund 
(KS-2022-00004) 
 

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 
 

• Hilde Opedal Nordby ställer en fråga om dricksvatten. 
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell 
Bergqvist (C). 

 
• Bonnie, 3 år, ställer en fråga om förskola. 

Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lisa Tynnemark (S). 

 
• Ingmar Söderström ställer en fråga om upprustning av 

området runt Sticksjön, Granloholm. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Margareta Jeppsson ställer en fråga om miljön. 

Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C) vid senare sammanträde. 

 
_ _ _ _ 
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§ 11 Frågor enligt kommunallagen 
 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 12 Inkomna motioner 
(KS-2022-00947), (KS-2022-00948), (KS-2022-00949) 
 

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

• Motion (SD) Krispaket mot hemlöshet i Sundsvalls kommun 
• Motion (KD) angående valaffischering 
• Motion (KD) angående minskad administration och frigjord 

pedagogtid i förskolan 
 

Ärendet 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (SD) Krispaket mot hemlöshet i Sundsvalls kommun, 

inkommen 2022-10-25 
• Motion (KD) angående valaffischering, inkommen 2022-10-

31 
• Motion (KD) angående minskad administration och frigjord 

pedagogtid i förskolan, inkommen 2022-10-31 
 

_ _ _ _ 
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§ 13 Inkomna interpellationer 
 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.  
 
_ _ _ _ 
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§ 14 Valärenden 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Helena Gudasics (S) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige, 
 
att bevilja Cristian Haglunds (SD) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige och som nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt, 
 
att bevilja Linus Linddals (KD) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige, 
 
att bevilja Rickard Altins (S) avsägelse som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt, 
 
att utse Sven Lundqvist (S) till nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt 
efter Rickard Altin (S), till och med 31 december 2023, 
 
att notera att Isabell Mixter (V) slutat som gruppledare för 
Vänsterpartiet från och med 15 oktober 2022, 
 
att notera att Klara Hedin (V) är ny gruppledare för Vänsterpartiet 
med 23 % tjänstgöringsgrad från och med 17 oktober 2022, 
 
att notera att Mats Hellhoff (SD) slutat som gruppledare för 
Sverigedemokraterna från och med 10 oktober 2022, 
 
att notera att Kevin Sahlin (SD) är ny gruppledare för 
Sverigedemokraterna med 32 % tjänstgöringsgrad från och med 10 
oktober 2022 till och med 31 oktober 2022, 
 
att notera att de politiska partierna har utsett följande personer till 
gruppledare samt den tjänstgöringsgrad i procent som gäller från och 
med 1 november 2022: 
Åsa Ulander (S) 84 % 
Viktoria Jansson (M) 45 % 
Kevin Sahlin (SD) 38 % 
Klara Hedin (V) 23 % 
Ronja Strid (KD) 23 % 
Sanna Jonsson (C) 20 % 
Ina Lindström Skandevall (L) 18 % 
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att notera att de politiska partierna utsett följande personer till 
politiska sekreterare samt den tjänstgöringsgrad i procent som gäller 
för dessa från och med 15 oktober 2022: 
Anna Frisk (S) 100 % t o m 2022-12-31 
Oskar Brusell (M) 100 % 
Kevin Sahlin (SD) 21,2 % 
Emir Özelic (SD) 43 % 
Petra Modée (V) 50 % 
Polina J. Larsson (KD) 40 % t o m 2022-12-31 
Ronja Strid (KD) 12 % t o m 2022-12-31 
Valencia Igiraneza (C) 50 %  
Jeanette Söderlind (L) 20 % 
 
att utse Niklas Säwén (S) till ägarombud i Torsboda Industrial Park, 
fram till ordinarie bolagsstämma 2023, 
 
att utse Tom Emanuelz (M) till ersättare för ägarombud i Torsboda 
Industrial Park, fram till ordinarie bolagsstämma 2023, 
 
att utse Rodney Engström (M) till lekmannarevisor för Torsboda 
Industrial Park, fram till ordinarie bolagsstämma 2023, 
 
att utse Lena Brunzell (S) till ersättare för lekmannarevisor för 
Torsboda Industrial Park, fram till ordinarie bolagsstämma 2023, 
 
att utse Annelie Luthman (L) till ledamot i Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) efter Anders Odmark (L), 
fram till ordinarie bolagsstämma 2023, 
 
att utse Dan Rasmusson (SD) till ledamot i Stadsbacken AB efter 
Cristian Haglund (SD), fram till ordinarie bolagsstämma 2023, 
 
att utse Emil Lundgren (SD) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Cristian Haglund (SD), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Nils-Åke Malmdin (SD) till ersättare i arvodeskommittén 
efter Cristian Haglund (SD), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att bevilja Patrik Åhlunds (SD) avsägelse som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden, 
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att utse Christian Mantere (SD) till ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden efter Patrik Åhlund (SD), för återstående delen av 
mandatperioden, 

Beslutsunderlag 
 

• Valärenden 2022-10-20, reviderad 2022-10-28, samt 
valärenden upplästa vid dagens sammanträde  

 
_ _ _ _ 
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§ 15 Delårsrapport januari-augusti 2022 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2022-00672-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti 2022 för kommunen och 
kommunkoncernen, 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämnden begäran om 
kompensation för ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av 
höjning av riksnormen 2022, 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran om 
kompensation för ökade kostnader för indexökning 2022, 
 
att hänskjuta individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran om 
kompensation för kostnadsökningarna för riksnorm ekonomiskt 
bistånd, ökad inflation och indexökning arvoden familjehem för 2023 
och framåt till ärendet Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 
2025-2026, 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran om köp av 
inventarier för utlokalisering till Nacksta, Skönsberg och Ljustadalen, 
0,9 miljoner kronor, 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran om 
kompensation för hyreskostnader,1,5 miljoner kronor för 
utlokalisering Nacksta, Skönsberg och Ljustadalen, samt 
 
att omdisponera 1,1 miljoner kronor från kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget 2022 till kommunstyrelsens investeringsbudget 
2022 för finansiering av inköp av pistmaskin. 

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

Överläggning 
Björn Magnusson, redovisningsansvarig, föredrar ärendet. 
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Bodil Hansson (S), Mikael Westin (S), Niklas Evaldsson (V) och 
Jonas Väst (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare 
önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
 
Ronja Strid (KD), Ina Lindström Skandevall (L), Polina Larsson 
(KD), Signe Weiss (M) och Patrik Gustavsson (M) instämmer i 
Alicja Kapicas (M) yrkande och ansluter till hennes 
protokollsanteckning. 
 
Kevin Sahlin (SD) ansluter till Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, 
vilket är kommunstyrelsens förslag. Detta blir även 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Alicja Kapica (M) med fleras 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Alicja Kapica (M), Ronja Strid (KD), Kevin Sahlin (SD) och Ina 
Lindström Skandevall (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
Det är bra att Sundsvalls kommunkoncern når ett positivt resultat för 
andra tertialet. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för 
att kommunen ska ge en god samhällsservice till medborgarna. Detta 
är tydligt när vi ser till verksamhetsmålen, där verksamhetsmål som 
kretsar runt centrala kärnuppgifter inte uppfylls. Oppositionen ser 
allvarligt på den utvecklingen och anser att kommunen behöver 
lägga ett ökat fokus på att stärka kvaliteten inom vård- och omsorg, 
öka elevernas måluppfyllnad och att stävja det långvariga 
utanförskapet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 190 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-10-03 § 77 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00672-1  
• Delårsrapport 2 2022 för kommunen och kommunkoncernen  
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 16 Hemställan om revidering styrdokument för 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten 
(KS-2022-00533-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län har hemställt om att medlemmarna ska anta förslag till ny 
förbundsordning för kollektivtrafikmyndigheten. De nu gällande 
styrdokumenten har under 2021 sagts upp av Region Västernorrland 
och nytt förslag har därefter arbetats fram. Ärendet rör 
ställningstagande till nytt förslag på förbundsordning för 
kollektivtrafikmyndigheten och om det kan antas av Sundsvalls 
kommun. 

Överläggning 
Ronja Strid (KD), Kevin Sahlin (SD), Ina Lindström Skandevall (L) 
och Viktoria Jansson (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras med 
följande motivering: 

För att erhålla en fullständig genomräknad kostnadsanalys 
och klargöra de ekonomiska konsekvenserna detta skulle 
innebära för Sundsvalls kommun. 

 
Ronja Strid (KD) önskar även lämna en protokollsanteckning. 
 
Kevin Sahlin (SD) önskar även han lämna en protokollsanteckning. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) och Viktoria Jansson (M) ansluter sig 
till Ronja Strids (KD) protokollsanteckning. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Ronja Strid (KD) med fleras 
återremissyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 
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Vidare godkänner ordföranden att Ronja Strid (KD) med fleras samt 
Kevin Sahlins (SD) respektive protokollsanteckningar får lämnas. 

Protokollsanteckningar 
Ronja Strid (KD), Ina Lindström Skandevall (L) och Viktoria 
Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna finner tanken med 
förslaget vara god, men i dessa ekonomiskt oroliga tider behöver vi 
mer än någonsin ta mycket väl informerade ekonomiska beslut. Detta 
ärende innehåller inte tillräckliga kostnads- och konsekvensanalyser 
för ett ställningstagande. 
 
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Sverigedemokraterna finner att ambitionerna med överenskommelsen 
är goda, med en likvärdig och rättvis kollektivtrafik i fokus för länets 
alla medborgare. Dock ser vi brister med underlaget till 
överenskommelsen där kostnadsanalyser och de ekonomiska 
underlagen saknas, för att kunna fatta ett informerat och välgrundat 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 193 
• Protokoll service- och förvaltningsutskottet 2022-09-27 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00533-3  
• Förslag – Förbundsordning kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten 
• Bilaga 1 2022-03-03 

 
_ _ _ _ 
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§ 17 Biblioteksplan 2022-2027 
(KS-2022-00371-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Biblioteksplan 2022-2027, Plan för Sundsvalls kommuns 
biblioteksverksamhet, reviderad version 2022-02-10. 
 

Ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och regioner anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Kultur- 
och fritidsförvaltningen tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till biblioteksplan. 
Kultur- och fritidsnämnden har godkänt förslaget. Biblioteksplanen 
beskriver den långsiktiga inriktningen på kommunens 
biblioteksverksamhet. Förslaget bygger på dialog med användare av 
bibliotekets tjänster och användarundersökningar där barn och ungas 
röster har varit tongivande.  

Biblioteksplanen ska gälla perioden 2022-2027 och ersätta den som 
antogs av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 30 och som har gällt för 
perioden 2017-2021. 

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt 
till två tilläggsattsatser: 

att tillföra landsbygden som en prioriterad grupp 
att arbeta in detta i biblioteksplanen för Sundsvalls kommun 
2022-2027 

 
samt till följande ändring i förslaget till Biblioteksplan 2022-2027: 

Att i matrisen under avsnitt 6.3.8 på sidan 18, vid området 
Bibliotek som mötesplats – tydlighet och trygghet, i rutan med 
tillhörande mål, stryka det andra textstycket. 

 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ronja Strid (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med 
följande ändring till beslutsförslaget:  
Att sista meningen under rubriken 5.6 Samarbeten med föreningar, 
organisationer och det civila samhället ändras till: 
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”Det finns ofta ett intresse hos företag och organisationer, 
som t.ex. idéburna föreningar, trossamfund och andra aktörer 
i civilsamhället att samarbeta med biblioteket för att kunna 
nå sina målgrupper via en neutral arena, dessa samarbeten 
välkomnas.” 

 
Elise Backman (L) instämmer i Ronja Strids (KD) yrkande, samt till 
Kevin Sahlins (SD) första tilläggsattsats. 
 
Niklas Evaldsson (V) och Per Lindstrand (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Kevin Sahlins (SD) förslag, dels 
Elise Backmans (L) förslag och dels Ronja Strids (KD) förslag. Hon 
ställer dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Kevin Sahlins (SD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservationer 
Kevin Sahlin (SD), Erika Stenberg (SD), Kent Sundström (SD), 
Marianne Eliasson (SD), Christer Sjödin (SD), Tommy Edström 
(SD), Emir Özcelik (SD), Jonas Lingdén (SD), Nils-Åke Malmdin 
(SD), Sven Dahl (SD), Katarina Blixt (SD), Ronja Strid (KD), Robert 
Nordin (KD), Johan Sundström (KD), Polina Larsson (KD), Emelie 
Granemar (KD), Ina Lindström Skandevall (L), Michael Westin (L) 
och Elise Backman (L) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
För Sverigedemokraterna är det viktigt att även landsbygden blir en 
prioriterad grupp i arbetet om biblioteksutveckling i Sundsvalls 
kommun. Det är viktigt demokratiskt och sett till allmän rätt till 
folkbildning. Således anser Sverigedemokraterna att vi bör även göra 
landsbygden till en prioriterad grupp inom biblioteksplanen. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 194 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2022-09-20 § 45 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00371-2  
• Biblioteksplan 2022-2027, 2022-02-10 
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• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-03-23 § 30 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse –  

KFN-2020-00782-12 
_ _ _ _ 
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§ 18 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2023 med plan för 2024 
(KS-2022-00815-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2023:  
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 25 
september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2024:  
29 januari, 26 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 30 
september, 28 oktober, 25 november och 16 december, samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 198 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00815-1 - 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023 med plan för 
2024 

_ _ _ _ 
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§ 19 Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel 2023 
(KS-2022-00602-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxebestämmelser för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel, daterad 2022-05-23 (KS-2022-00602), att gälla 
från 1 januari 2023, 
 
att fastställa timavgiften inom området för handel med vissa 
receptfria läkemedel för år 2023 till 1 307 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, höja den 
antagna timavgiften med procentsatsen 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. 

Ärendet 
För tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel har 
miljönämnden rätt att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av 
kommunfullmäktige. Ärendet avser förslag till sådan taxa för 2023. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till attsats 1, avslag till attsatserna 2 
och 3, samt bifall till en tilläggsattsats:  

att timavgiften inom området för handel med visa receptfria 
läkemedel för 2023 förblir oförändrad 

 
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
yrkande. 
 
Kjell Bergqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) med fleras 
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservationer 
Bertil Kjellberg (M), Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe 
Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Per Lindstrand (M), Jörgen 
Berglund (M), Alicja Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie 
Hederberg (M), Mikael Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik 
Gustavsson (M), Jan-Erik Iversen (M), Ina Lindström Skandevall 
(L), Michael Westin (L) och Elise Backman (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 200 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 71 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00602-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 38 
• Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 

2023 
• SKL-Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 20 Taxa inom strålskyddslagens område för 
2023 
(KS-2022-00606-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23 (KS-2022-
00606), inom strålskyddslagens område, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den nya timavgiften 
blir 1 307 kronor, 
 
att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex förkommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har rätt enligt strålskyddslagen, att ta ut avgift för den 
tillsyn och kontroll som utförs. Kommunfullmäktige fastställer taxan 
i de fall förändringar skiljer sig från indexuppräkning. Ärendet gäller 
miljönämndens förslag till en sådan taxa för 2023. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till attsats 1, avslag till attsatserna 2, 3 
och 4, samt bifall till två tilläggsattsatser:  

att timavgiften inom strålskyddslagens område för 2023 
förblir oförändrad 
att avgiften debiteras i efterhand efter utförd tillsynskontroll 

 
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
yrkande. 
 
Kjell Bergqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) med fleras 
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förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Bertil Kjellberg (M), Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe 
Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Per Lindstrand (M), Jörgen 
Berglund (M), Alicja Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie 
Hederberg (M), Mikael Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik 
Gustavsson (M), Jan-Erik Iversen (M), Ina Lindström Skandevall 
(L), Michael Westin (L) och Elise Backman (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 201 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 74 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00606-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 42 
• Taxa inom strålskyddslagens område för 2023 
• SKL Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 21 Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa 2023 
(KS-2022-00603-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23 (KS-2022-
00603), enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa, 
 
att timavgiften ska vara 1 307 kronor, 
 
att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har rätt enligt lagen om skydd mot internationella hot 
mot människors hälsa, att ta ut avgift för den tillsyn och kontroll som 
utförs. Kommunfullmäktige fastställer taxan i de fall förändringar 
skiljer sig från indexuppräkning. Ärendet avser miljönämndens 
förslag till taxa för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 202 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 72 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00603-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 39 
• Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa för 2023. 
• SKL-Handläggningskostnad per timme MB 2022 
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§ 22 Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet 2023 
(KS-2022-00604-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxebestämmelser för uppdragsverksamhet, daterad  
2022-05-23 (KS-2022-00604), att gälla från 1 januari 2023, 
 
att timavgiften för uppdragsverksamhet ska vara 1 307 kronor från 
och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, höja den 
antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunalverksamhet (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 ut avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. Miljönämnden har upprättat 
förslag till sådan taxa för 2023. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till attsats 1, avslag till attsatserna 2 
och 3, samt bifall till två tilläggsattsatser:  

att timavgiften för uppdragsverksamhet inom miljöområdet 
förblir oförändrad 
att avgiften debiteras i efterhand efter utförd tillsynskontroll 

 
Elise Backman (L) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande. 
 
Kjell Bergqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) med fleras 
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservationer 
Bertil Kjellberg (M), Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe 
Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Per Lindstrand (M), Jörgen 
Berglund (M), Alicja Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie 
Hederberg (M), Mikael Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik 
Gustavsson (M), Jan-Erik Iversen (M), Ina Lindström Skandevall 
(L), Michael Westin (L) och Elise Backman (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 203 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 73 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00604-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 40 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2023 
• SKL-Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 23 Taxa för offentlig livsmedelskontroll 2023 
(KS-2022-00605-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxebestämmelser för offentlig kontroll inom 
livsmedels-områdena, daterad 2022-05-16, att gälla från 1 januari 
2023, 
 
att fastställa timavgiften för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena för år 2023 till 1 345 kronor, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår, från och med 
taxan som ska gälla för 2023, höja den antagna timavgiften med 
procentsatsen 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. 

Ärendet 
För offentlig kontroll inom livsmedelsområdet har miljönämnden rätt 
att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Ärendet avser miljönämndens förslag till sådan taxa för 2023. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till attsats 1, avslag till attsatserna 2 
och 3, samt bifall till en tilläggsattsats:  

att timavgiften inom området för offentlig livsmedelskontroll 
för 2023 förblir oförändrad 

 
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
yrkande. 
 
Kjell Bergqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) med fleras 
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 41 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Reservationer 
Bertil Kjellberg (M), Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe 
Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Per Lindstrand (M), Jörgen 
Berglund (M), Alicja Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie 
Hederberg (M), Mikael Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik 
Gustavsson (M), Jan-Erik Iversen (M), Ina Lindström Skandevall 
(L), Michael Westin (L) och Elise Backman (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 204 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 75 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00605-2 
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 41 
• Taxebestämmelser 16 maj 2022 
• Beräkning livs timavgift 2023 
_ _ _ _ 
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§ 24 Taxebestämmelser för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter 
(KS-2022-00607-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxebestämmelse, daterad 2022-05-23(KS-2022-00607, 
för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, 
 
att den nya timavgiften blir 1 307 kronor, 
 
att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt 
 
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja 
timavgiften i den antagna taxan, med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret, enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad innan den nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll 
av foder och animaliska biprodukter, får en kontrollmyndighet ta ut 
avgift för kostnader för offentlig kontroll. Miljönämnden har 
upprättat förslag till en sådan taxa för 2023. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till attsats 1, avslag till attsatserna 2, 3 
och 4, samt bifall till en tilläggsattsats:  

att timavgiften inom området för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter för 2023 förblir oförändrad 

 
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Alicja Kapicas (M) 
yrkande. 
 
Kjell Bergqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) med fleras 
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservationer 
Bertil Kjellberg (M), Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe 
Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Per Lindstrand (M), Jörgen 
Berglund (M), Alicja Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie 
Hederberg (M), Mikael Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik 
Gustavsson (M), Jan-Erik Iversen (M), Ina Lindström Skandevall 
(L), Michael Westin (L) och Elise Backman (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 205 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 76 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00607-2  
• Protokoll Miljönämnden 2022-06-08 § 43 
• Taxebestämmelser offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
• SKL Handläggningskostnad per timme MB 2022 
_ _ _ _ 
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§ 25 Retroaktivt beslut om VA-avgifter för 
perioden 2012-2022 samt beslut om fastställande 
av beslutade VA-avgifter för 2023 
(KS-2022-00670-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2012, enligt bifogade 
bilaga 1 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2012. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2013, enligt bifogade 
bilaga 2 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2013. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2014, enligt bifogade 
bilaga 3 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2014. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2015, enligt bifogade 
bilaga 4 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2015. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2016, enligt bifogade 
bilaga 5 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2016. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2017, enligt bifogade 
bilaga 6 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2017. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2018, enligt bifogade 
bilaga 7 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2018. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2019, enligt bifogade 
bilaga 8 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2019. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2020, enligt bifogade 
bilaga 9 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2020. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2020, enligt bifogade 
bilaga 10 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 april 2020. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2021, enligt bifogade 
bilaga 11 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2021. 
 
att fastställa beslutad och tillämpad taxa för 2022, enligt bifogade 
bilaga 12 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2022. 
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att fastställa beslutad taxa för 2023, i enlighet med bifogade bilaga 
13 samt att denna taxa ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendet 
Ärendet avser dels ett retroaktivt fastställande av tillämpade 
avgiftsnivåer för Sundsvall Vatten AB:s va-taxor för åren 2012-2022 
och dels ett fastställande av Sundsvalls Vatten AB:s fattade beslut för 
Va-taxa 2023.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, 
vilket är kommunstyrelsens förslag. Detta blir även 
kommunfullmäktiges beslut. 

Deltagande i beslut 
Kevin Sahlin (SD), Erika Stenberg (SD), Kent Sundström (SD), 
Marianne Eliasson (SD), Christer Sjödin (SD), Tommy Edström 
(SD), Emir Özcelik (SD), Jonas Lingdén (SD), Nils-Åke Malmdin 
(SD), Sven Dahl (SD) och Katarina Blixt (SD) deltar inte i dagens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 206 
• Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2022-09-27 § 69 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00670-1  
• 1 VA-taxa 2012 
• 2 VA-taxa 2013 
• 3 VA-taxa 2014 
• 4 VA-taxa 2015 
• 5 VA-taxa 2016 
• 6 VA-taxa 2017 
• 7 VA-taxa 2018 
• 8 VA-taxa 2019 
• 9 VA-taxa 2020 tom 31 mars 
• 10 VA-taxa 2020 from 1 april 
• 11 VA-taxa 2021 
• 12 VA-taxa 2022 
• 13 VA-taxa 2023 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2012-09-27 höjning taxa 2013 
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• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2013-09-24 höjning taxa 2014 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2014-02-20 anläggningsavgift 

2015 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2014-08-21 höjning 

brukningsavgift 2015 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2014-11-27 beslut om 

anläggningsavgift 2015 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2015-08-25 beslut om 

anläggningsavgift för 2016 samt ändring i va-taxan 2016 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2018-08-23 beslut om taxor för 

2019 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2019-05-23 VA-tax för 2020 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2020-05-28 VA-tax för 2021 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2021-05-27 VA-tax för 2022 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2022-05-24 VA-tax för 2023 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2016-08-24 beslut om budgetram 

för 2017 samt oförändrad tax för 2017 
• Protokoll Sundsvall Vatten AB 2017-08-29 beslut om budgetram 

för 2018 samt oförändrad taxa för 2018 
_ _ _ _ 
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§ 26 Motion (KD) angående kuratorer inom 
äldreomsorgen 
(KS-2022-00285-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att ge vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta 
kuratorstjänster inom äldreomsorgen. Detta för att äldre som är i 
behov av hemtjänst eller bor på ett särskilt boende ska få hjälp med 
både den fysiska och psykiska hälsan.  

Överläggning 
Polina Larsson (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Mikael Westin (S) och Kjell Bergqvist (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag, vilket är avslag till motionen. 
 
Patrik Gustafsson (M) och Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i 
Polina Larssons (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen, och dels Polina 
Larsson (KD) med fleras förslag om att anse motionen besvarad. 
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Ronja Strid (KD), Robert Nordin (KD), Johan Sundström (KD), 
Polina Larsson (KD), Emelie Granemar (KD), Bertil Kjellberg (M), 
Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe Weiss (M), Tom 
Emanuelz (M), Per Lindstrand (M), Jörgen Berglund (M), Alicja 
Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie Hederberg (M), Mikael 
Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik Gustavsson (M), Jan-Erik 
Iversen (M), Ina Lindström Skandevall (L), Michael Westin (L) och 
Elise Backman (L) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 207 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2022-09-20 § 49 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00285-4  
• Protokoll Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-22 § 65 
• Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse – 

VON-2022-00095-4 
• Motion (KD) 
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§ 27 Motion (M) om obligatoriska hembesök vid 
ansökan om försörjningsstöd 
(KS-2021-01067-5) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen 

Ärendet 
Moderaterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att ge 
individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda 
möjligheten till obligatoriska hembesök vid ansökan om 
försörjningsstöd. Motionen har remitterats till individ- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

Överläggning 
Ronja Strid (KD) yrkar bifall till motionen, med en ändrad attsats 
enligt följande: 

att individ- och arbetsmarknadsnämnden utreder hur 
förvaltningen kan arbeta för ökad klientkontakt genom att vid 
ansökning till ekonomiskt bistånd genomföra hembesök i så 
stor utsträckning som möjligt. 

 
Erfan Kakahani (V), Kevin Sahlin (SD) och Jonas Väst (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket är avslag till motionen. 
 
Oskar Brusell (M) och Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i 
Ronja Strids (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen, och dels Ronja 
Strid (KD) med fleras förslag om bifall till motionen med ändrad 
attsats. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Ronja Strid (KD), Robert Nordin (KD), Johan Sundström (KD), 
Polina Larsson (KD), Emelie Granemar (KD), Bertil Kjellberg (M), 
Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe Weiss (M), Tom 
Emanuelz (M), Per Lindstrand (M), Jörgen Berglund (M), Alicja 
Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie Hederberg (M), Mikael 
Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik Gustavsson (M), Jan-Erik 
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Iversen (M), Ina Lindström Skandevall (L), Michael Westin (L) och 
Elise Backman (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 208 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2022-09-20 § 47 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01067-5 
• Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämnden  

2022-05-17 § 112 
• Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse –  

IAN-2022-00061-2  
• Motion (M) 

_ _ _  
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§ 28 Motion (M), (L), (KD) om fler småhus i 
Sundsvalls kommun 
(KS-2022-00283-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Ärendet består av ställningstagande till ”Motion Blå Allians (M, L, 
KD) om fler småhus i Sundsvalls kommun” som föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att stadsbyggnadsnämnden 
prioriterar detaljplanearbete för småhusbebyggelse.  

Överläggning 
Signe Weiss (M) yrkar bifall till motionen 
 
Robert Nordin (KD) och Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i 
Signe Weiss (M) bifallsyrkande. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket är 
att anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen, och dels Signe 
Weiss (M) med fleras förslag om bifall till motionen. Ordföranden 
ställer dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Bertil Kjellberg (M), Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe 
Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Per Lindstrand (M), Jörgen 
Berglund (M), Alicja Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie 
Hederberg (M), Mikael Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik 
Gustavsson (M), Jan-Erik Iversen (M), Ronja Strid (KD), Robert 
Nordin (KD), Johan Sundström (KD), Polina Larsson (KD), Emelie 
Granemar (KD), Ina Lindström Skandevall (L), Michael Westin (L) 
och Elise Backman (L) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokoll kommunstyrelsen 2022-10-17 § 209 
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2022-09-20 § 48 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00283-6  
• Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2022-06-15 § 102 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - SBN-2022-00361-2 
• Motion Blå Allians (M), (L) och (KD)  

_ _ _ _ 
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§ 29 Korta frågor - korta svar 
(KS-2022-00007) 
 
 

• Polina Larsson (KD) ställer en fråga om dagbarnvårdare. 
Frågan riktas till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Lisa Tynnemark (S) som ber om att få återkomma med svar 
vid ett senare tillfälle. 
 

• Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om hur IT-
säkerhetsnivån säkerställs vid sammanträden med exempelvis 
krisledningsnämnden. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 
Hansson (S). 

 
• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om parkering av 

elsparkcyklar och kommunens uppsiktsplikt. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
 

• Valärenden - vakanta uppdrag per 2022-10-20 
 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 
oktober, 2022-10-20 (KS-2022-00021-8) 
 

• Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-09-26 

o Motion (M) om distribution av namnvalsedlar vid val 
 

• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2022 

o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 
2022-09-28 §168 

o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 
2022-09-01 

o Statistikrapport SoL IAN kvartal 2, 2022 
 

• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2022 

o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 
2022-09-28 §169 

o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 
2022-07-20 

o Statistikrapport LSS IAN kvartal 2, 2022 
 

• Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL, kvartal 2 2022 

o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-09-27 § 
90 
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o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2022-07-
20 

o Statistikrapport SoL VON kvartal 2, 2022 
 

• Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt LSS, kvartal 2 2022 

o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-09-27 § 
91 

o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2022-08-
15 

o Statistikrapport LSS VON kvartal 2, 2022 
 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Bodil Hansson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Frida Burman (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Caroline Sundström (S) X    
Petter Stenberg (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
Drinor Seljmani (S) X    
Annika Kallin (S) X    
Jan Lahti (S) X    
Marie Sjöbom Olsson (S) X    
Stefan Broman (S) -  Stefan Eriksson (S) §§ 1-30 
Anna-Karin Sjödin (S) -  Christina Nordenö(S) §§ 1-30 
Roger Johansson (S) X    
Kent Larsson (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Mikael Westin (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X    
Anders Hedenius (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Kenneth Högström (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Fredrik Thunström (S) -  Yaasmiin Nuur (S) §§ 1-30 
Åsa Ulander (S) X    
Ludvig Lind (S) X    
Rebecca Lampinen (S) X    
Burhan Hussain (S) X    
Carina Staf (S) X    
Leif Nilsson (S) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Viktoria Jansson (M) X    
Oskar Brusell (M) X    
Signe Weiss (M) X    
Tom Emanuelz (M) X    
Per Lindstrand (M) X    
Jörgen Berglund (M) X    
Alicja Kapica (M) X    
Cecilia Backlund (M) X    
Charlie Hederberg (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Sven Bredberg (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Eva Bergström Edström (M) -  Jan-Erik Iversen (M) §§ 1-30 
Kevin Sahlin (SD) X    
Erika Stenberg (SD) X    
Dan Rasmusson (SD) -  Kent Sundström (SD) §§ 1-30 

 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Cristian Haglund (SD) -  Marianne Eliasson 
(SD) 

§§ 1-30 

Christer Sjödin (SD) X    
Tommy Edström (SD) X    
Emir Özcelik (SD) X    
Jonas Lingdén (SD) X    
Nils-Åke Malmdin (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) -  Sven Dahl (SD) §§ 1-30 
Katarina Blixt (SD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) -  Emelie Granemar 

(KD) 
§§ 1-30 

Ronja Strid (KD) X    
Robert Nordin (KD) X    
Johan Sundström (KD) X    
Polina Larsson (KD) X    
Klara Hedin (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X    
Erfan Kakahani (V) X    
Elisabeth Pettersson (V) X    
Hans Viklund (V) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Magnus Persson (C) X    
Hans Forsberg (C) -  Anna Edin (C) §§ 1-30 
Sanna Jonsson (C) X    
Stefan Falk (L) -  Elise Backman (L) §§ 1-30 
Ina Lindström Skandevall (L) X    
Michael Westin (L) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Ann-Christine Mejding (S) -   
Stefan Eriksson (S) X  §§ 1-30 
Christina Nordenö (S) X  §§ 1-30 
Johan Nilsson Alsterbåge (S) X   
Sara Abdullah (S) X   
Leif Viklund (S) X   
Zhina Garmiani (S) -   
Yaasmiin Nuur (S) X  §§ 1-30 
Mats Bäck (S) X   
Lisabet Lindbäck (S) -   
Marcus Juuso (S) X   
Karolina Sundberg (S) X   
Niclas Burvall (S) X   
Helena Gudasic (S) -   
Michael Sjödin (S) X   
Jan-Erik Iversen (M) X  §§ 1-30 
Åsa Melander (M) X   
Jörgen Eriksson (M) X   
Patrik Nilsson (M) X   
Mia Sjökvist (M) X   
Thomas Burman (M) X   
Margareta Engström (M) X   
Kent Sundström (SD) X  §§ 1-30 
Marianne Eliasson (SD) X  §§ 1-30 
Sven Dahl (SD) X  §§ 1-30 
Kevin Lavast (SD) -   
Tomasz Baron (SD) X   
Patrik Åhlund (SD) X   
Linus Linddal (KD) -   
Emelie Granemar (KD) X  §§ 1-30 
Wictor Strand (KD) X   
Ingela Eriksson (V) X   
Karin Gustavsson (V) -   
Martin Jägesten (V) X   
Anna Edin (C) X  §§ 1-30 
Valenzia Igiraneza (C) X   
Elise Backman (L) X  §§ 1-30 
Lars Holmgren (L) X   

 

 
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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