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Justering 
 
Till justerare väljs Kenneth Högström och Lars A.G Carlsson med 
Anita Bdioui och Annelie Luthman som ersättare.  
 
_ _ _ _  
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§ 1 Information från kommundirektör Jonas 
Walker 
(KS-2022-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde ger kommundirektör Jonas Walker en 
nulägesrapport om aktuella händelser i kommunen. Han informerar 
bland annat om aktuellt läge för Covid-19 nationellt, regionalt och i 
Sundsvall samt vilka konsekvenser pandemin medfört och vilka 
åtgärder som vidtagits. Jonas Walker avslutar punkten med att 
informera om tjänstemannaanalysen för våren 2022 och hur 
tidsplanen för arbetet ser ut.  
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2022-01-31 4 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 2 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 
 

• Sture Arvidsson ställer en fråga om sandning och snöröjning i 
anslutning och omkring Lindgårdens entré och ut mot 
Lasarettsvägen. 
 
Frågan är ställd till service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C), men då han är frånvarande 
besvaras frågan vid nästkommande sammanträde. 

 
_ _ _ _ 
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§ 3 Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2022-00011) 
 
 
Inga frågor enligt kommunallagen har inkommit till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 4 Inkomna motioner 
(KS-2022-00163; KS-2022-00164) 
 

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

• Motion (M) om utvärdering av servicecenter 
• Motion (M) om strategisk handlingsplan mot organiserad 

brottslighet 
 

Ärendet 
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (M) om utvärdering av servicecenter, inlämnad 2022-

01-31 
• Motion (M) om strategisk handlingsplan mot organiserad 

brottslighet, inlämnad 2022-01-31 
 
_ _ _ _ 
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§ 5 Inkomna interpellationer 
 
 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 6 Interpellationssvar - om aktivitetskrav 
(KS-2021-01146) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 
 

Ärendet 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Alicja Kapica 
(M) den 20 december en interpellation om aktivitetskrav. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) presenterar interpellationen och individ- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande Jonas Väst (S) besvarar 
frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal replikskiften 
mellan interpellanten och svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöter har 
möjlighet att delta. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från individ- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande Jonas Väst (S) 
• Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 § 245 
• Interpellation från Alicja Kapica (M) till Jonas Väst (S) om 

aktivitetskrav 
 
_ _ _ _ 
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§ 7 Valärenden 
(KS-2022-00010) 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Karolina 
Sundberg (S) som ledamot i kommunfullmäktige efter Rose-Marie 
Antonic (S), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Helena Gudasic (S) som ny ersättare 
i kommunfullmäktige efter Karolina Sundberg (S), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Martin Liljeros 
(L) som ledamot i kommunfullmäktige efter Catrin Eliasson (L), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens val av Mistiresilassie Tewolde (L) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Martin Liljeros (L), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Lina Modéns (M) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige, 
 
att notera att Elise Backman (L) slutat som politisk sekreterare för 
Liberalerna den 31 december 2021,  
 
att notera att Jeanette Söderlind (L) är ny politisk sekreterare för 
Liberalerna från och med 1 januari 2022 till och med 14 oktober 
2022. Hon har 20% tjänstgöringsgrad fram till 1 juni 2022 då 
tjänstgöringsgraden blir 100%. 
 
att bevilja Stefan Falks (L) avsägelse som ledamot i 
krisledningsnämnden, 
 
att utse Ina Lindström Skandevall (L) till ny ledamot i 
krisledningsnämnden efter Stefan Falk (L), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att bevilja Mathias Hanssons (S) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige, 
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att bevilja Börje Matssons (SD) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen, 
 
att notera att nuvarande ersättare Kevin Sahlin (SD) blir ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen efter Börje Mattsson (SD) för 
återstående delen av mandatperioden, i enlighet med proportionellt 
val 2018-10-29 §189, 
 
att bevilja Catrin Eliassons (L) avsägelse som ersättare i 
krisledningsnämnden, 
 
att utse Stefan Falk (L) till ersättare i krisledningsnämnden efter 
Catrin Eliasson (L), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Tomasz Barons (SD) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen, 
 
att bevilja Madeleine Fogelströms (SD) avsägelse som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden, 
 
att bevilja Sanna Jonssons (C) avsägelse som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden, 
 
att utse Susanne Strömqvist (C) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Sanna Jonsson (C), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Sanna Jonsson (C) till ledamot i individ- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Jan-Ola Andersson (C), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Frida Burman (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter 
Jeanette Hedlund (S) för återstående delen av mandatperioden, i 
enlighet med proportionellt val 2018-10-29 §189, 
 
att bevilja Jeanette Hedlunds (S) avsägelse som ersättare i 
krisledningsnämnden, 
 
att utse Frida Burman (S) till ny ersättare i krisledningsnämnden efter 
Jeanette Hedlund (S), för återstående delen av mandatperioden, 
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att utse Hafeela Doole (S) till ersättare i individ- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Emelie Grannas (S), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att notera att Johan Nilsson Alsterbåge (S) blir ny politisk sekreterare 
för Socialdemokraterna med 100% tjänstgöringsgrad från och med 1 
februari 2022 till och med 16 september 2022. 
 
att utse Niklas Säwén (S) till ägarombud för Sundsvalls kommuns 
Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) efter João Pinheiro (S), 
fram till ordinarie stämma 2023, 
 
att utse Pirjo Linna (S) till ordförande i Överförmyndarnämnden Mitt 
efter Rose-Marie Antonic (S), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Dan Rasmusson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen 
efter Kevin Sahlin (SD) för återstående delen av mandatperioden,  
 
att utse Mats Hellhoff (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter 
Tomasz Baron (SD) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Dan Rasmusson (SD) till ny ersättare i individ- och 
arbetsmarknadsnämnden efter Emir Özcelik (SD), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att utse Börje Mattsson (SD) till nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt 
efter Sven Dahl (SD), till och med 31 december 2023,  
 
 

Beslutsunderlag 
• Valärenden 2022-01-20, reviderad 2022-01-28 samt valärenden 

upplästa vid sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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§ 8 Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern - uppdatering 
(KS-2021-00507-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till Styrmodell för Sundsvalls kommunkoncern, 
Riktlinje, KS-2021-00507, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att fortsatt ansvara för styrmodellen, 
samt återkomma till kommunfullmäktige vid behov av större 
revideringar.  
 

Ärendet 
Implementeringen av fastställd styrmodell för Sundsvalls 
kommunkoncern är nu slutförd. Arbetet har gett vid handen att vissa 
delar av modellen behöver uppdateras, utifrån analyser och 
utveckling som skett. Därför finns nu förslag på en uppdaterad 
version. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag 
till beslut samt önskar lämna en 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 Liza-Maria Norlins (KD) 
avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Miriam Monsell (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Kristdemokraterna yrkar avslag på ärendet gällande styrmodell för 
Sundsvalls kommun då vi redan i samband med beslutet 2017 hade 
flera synpunkter och även då yrkade avslag. Vi ser positivt på att 
man nu infört olika principer men saknar en tydlig koppling mellan 
dessa och styrmodellen i övrigt. Precis som tidigare anser vi 
pyramiden inte vara tillräcklig för att täcka in de behov vi ser för att 
förbättra styrning och ledning och vi anser dessutom att pyramiden 
är en otidsenlig symbol inom management. Värderingar och kultur 
som viktiga möjliggörare för en hållbar kommunorganisation saknas 
fortfarande som ett perspektiv i styrmodellen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-17 § 2 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-12-21 § 

109 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00507-1 
• Styrmodell uppdatering förslag 
• Sammanställning av uppdateringar 
_ _ _ _ 
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§ 9 Utredning om Sundsvalls Kommuns 
Industrisfastighetsutveckling ABs 
fastighetsinnehav samt nytt ägardirektiv 
(KS-2021-00969-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Bodil Hansson (S), ordförande i kommunstyrelsen, har genom ett 
ordförandeförslag föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB:s fastighetsinnehav ska 
utredas, och att utredningen prövar vilka fastigheter som är 
strategiskt viktiga för kommunkoncernen att äga och vilka fastigheter 
som skulle kunna säljas till annan aktör, (KS-2021-00142). Syftet är 
att frigöra kapital för att minska kommunkoncernens totala låneskuld 
samt att ta fram förslag på ett nytt ägardirektiv. 

Överläggning 
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Ina Lindström 
Skandevall (L) yrkar på att ärendet återremitteras enligt följande 
motivering: 
 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är positiva till 
en avyttring av en del av SKIFU:s verksamheter samt positiva till 
SKIFU:s utveckling. Av just denna anledning krävs vidare 
förberedelse inför försäljning och vi yrkar därför på återremiss. 
Vi efterfrågar en konsekvensanalys från SKIFU kring de 
ekonomiska följderna, samt risker vid ett eventuellt förstahands-
erbjudande till befintliga hyresgäster. Vi vill även se ett yttrande 
från SKIFU rörande det kommande marknadsläget och mest 
gynnsamma tidpunkt för försäljning. 

 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till Alicja Kapica (M) med fleras 
återremissyrkande. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar enligt följande förslag: 
 

Att SKIFUs fastighetsbestånd behålls i sin nuvarande form samt 
att ärendet ska avgöras idag. 
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Vidare önskar han lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Alicja Kapica (M) med fleras förslag att ärendet ska återremitteras 
och dels Mats Hellhoffs (SD) förslag. Ordföranden frågar först om 
ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras. Han 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Mats Hellhoffs (SD) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Björn Andersson (SD), Jonas Lingdén (SD), Annelie Henriksson 
(SD), Cristian Haglund (SD), Sven Dahl (SD), Tomasz Baron (SD), 
Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), Eva-Lotta Söderström 
(SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Mats Hellhoff (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
De byggnader som nämns i förslag till beslut att avyttras i samband 
med alternativ nummer tre är strategiskt viktiga för Sundsvalls 
kommun. Därför yrkar jag i enlighet med första alternativet i 
tjänsteskrivelsen. Sverigedemokraterna i Sundsvall anser att 
fastighetsbeståndet ska behållas i sin nuvarande form och förvaltas 
långsiktigt. Att försöka tjäna snabba pengar på avyttringar är en 
dålig strategi, speciellt då fastigheterna skapar mervärde för 
kommunens invånare. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-17 § 3 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-12-21 § 

110 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00969-1 

 
_ _ _ _ 
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§ 10 Finansiering av lokaler samt investering i 
samband med utlokalisering av verksamhet 
(KS-2021-00980-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna begäran på 5,5 miljoner kronor för investering gällande 
före detta AMU-centers lokaler i Ljustadalen,  
 
att tillföra kommunstyrelsen investeringsmedel med 5,5 miljoner 
kronor,  
 
att investeringen finansieras genom att uppta nya lån med 
motsvarande belopp, samt 
 
att avslå individ- och arbetsmarknadsnämndens begäran av en årlig 
förstärkt ram om 1,4 miljoner kronor från år 2022 och framåt. 
 

Ärendet 
Ärendet avser en begäran från individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
IAN, om medel för att finansiera tillkommande lokalkostnader vid 
utlokalisering av verksamhet till fyra bostadsområden genom en årlig 
förstärkt ram med 1,4 miljoner kronor samt investeringsmedel med 
5,5 miljoner kronor för ombyggnad av före detta AMU-centers 
lokaler i Ljustadalen. 

Överläggning 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar avslag till attsats 1 och 2, samt 
bifall till följande tilläggsattsats: 
 

Att individ- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att 
återkomma med ett nytt förslag till lokalisering utifrån lokala 
behov och att i detta arbete involvera barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Ronja Strid (KD) och Viktoria Jansson (M) instämmer i Ina 
Lindström Skandevalls (L) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Börje Mattsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt önskar lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Ina Lindström Skandevall (L) 
med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Ina Lindström Skandevall (L) med 
fleras protokollsanteckning samt Börje Mattssons (SD) 
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), Lars A.G Carlsson (M), 
Per-Magnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Jan Heijbel (M), 
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Margareta Engström (M), Arne Engholm (L), Stefan Falk (L), Ina 
Lindström Skandevall (L), Martin Liljeros (L), Annelie Luthman (L), 
Miriam Monsell (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD), 
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ina Lindström Skandevall (L), Ronja Strid (KD) och Viktoria 
Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
I likhet med skrivningarna i tjänstemannaunderlaget inför beslut så 
ser vi att det är stor risk att dessa lokaler inte på ett tillfredsställande 
sätt löser de behov som uppstår vid den aktuella utlokaliseringen. Att 
i det läget lägga så stora belopp på investeringar vore inte 
ansvarsfullt. Därför yrkar vi avslag till ärendet och vill att nämnden 
genomför en förnyad analys av alternativa lokaler och att i detta 
involvera barn och utbildningsnämnden.  
 
Börje Mattsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Sverigedemokraterna släpper igenom ärendet, men vi skulle gärna 
framgent vilja se att kommunen även tar fram kostnadskalkyler 
avseende drift i samband med investeringar. Ärendet skulle trots allt 
kunna återremitteras med anledning av att det inte är handlagt till 
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fullo då hyresreduceringen inte är beräknad, men vi ser större vikt av 
att sjösätta ärendet än att det förhalas. Att decentralisera 
verksamheten, och på så sätt möjliggöra för kommunens invånare att 
få ta del av verksamheten på flera platser, är positivt och bidrar till 
att hela Sundsvalls kommun kan leva. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-17 § 4 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-12-21 § 

112 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00980-2 
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-10-

27, § 162 
• Finansiering av utlokalisering samt investeringar 
 
_ _ _ _ 
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§ 11 Medelpads Räddningstjänstförbund taxor 
och avgifter 2022 
(KS-2021-00990-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbundets (MRF) 
föreslagna taxor för 2022, KS-2021-00990, avseende avgifter för 
förebyggande verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet, 
samt 
 
att taxorna ska gälla från dagen då kommunfullmäktige i samtliga 
kommuner beslutat om taxorna. 
 

Ärendet 
Direktionen i Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) föreslår 
respektive medlemskommun att besluta om taxor och avgifter för 
2022. 

Jäv 
Åsa Ulander (S), Leif Nilsson (S), Niklas Burvall (S), Marie-Sjöbom 
Olsson (S), Stefan Broman (S), Rebecca Lampinen (S), Hicham 
Elkahtib (V), Anna Edin (C), Martin Liljeros (L) och Miriam 
Monsell (KD) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-17 § 7 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-12-21 § 

115 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00990-2 
• Missiv 2021-11-05 förslag till beslut om taxor och avgifter för 

MRF 2022 
• Protokollsutdrag Förslag 2021-11-05 till beslut om taxor och 

avgifter för MRF 2022 
• Taxa MRF 2022 
• Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningens 

verksamhetsområde 2022 
_ _ _ _ 
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§ 12 Tillkommande behov av driftmedel för 
skötsel av parker till följd av investeringar inom 
aktivitets - och parklyftet 
(KS-2021-01046-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå stadsbyggnadsnämnden begäran om utökade driftmedel 
2022, samt 
 
att hänskjuta frågan om utökad budgetram för 
stadsbyggnadsnämnden för skötsel av parker till det politiska arbetet 
med Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige ska tillskjuta 
driftmedel inför 2022, för utökad skötsel av parker med 320 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-17 § 8 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-12-21 § 

116 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01046-2 
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2021-11-17 § 186 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 13 Höjning av avgifter inom Tolkförmedling 
utöver årlig indexjustering 
(KS-2021-01055-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att besluta om taxa för tolktjänster i Sundsvalls kommun enligt individ- 
och arbetsmarknadsnämndens förslag 2021-11-17 § 187 (IAN-2021-
00236), samt 
 
att taxan ska gälla från 1 februari 2022. 
 

Ärendet  
Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslår en höjning av priset på 
tolkförmedlingstjänster utöver årlig indexhöjning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-17 § 9 
• Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2021-12-21 § 

117 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01055-4 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-01055-2 
• Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-11-

17 § 187 
• Prislista 
 
_ _ _ _ 
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§ 14 Antagande av detaljplan för flytande 
bostäder, del av Stenstaden 1:4 och Östermalm 
1:6 
(KS-2021-00959-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen för flytande bostäder, del av Stenstaden 1:4 och 
Östermalm 1:6 enligt 5 kap. 27§ plan- och bygglagen. 
 

Ärendet 
Ett detaljplaneförslag har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret som 
ger rätt till ca 25 nya flytande byggnader i ett område på vattnet 
utanför Rosenborgskajen. Detaljplaneförslaget innefattar också 
möjlighet att anlägga en ponton ut till området, småbåtshamn och en 
park längs med stranden. 

Överläggning 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-17 § 15 
• Protokollsutdrag plan- och utvecklingsutskottet 2021-12-14 § 67 
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse - KS-2021-00959-2 
• Planhandling 
• Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Rosenborgskajen och 

flytande bostäder 
• Miljökonsekvensbeskrivning - Bilaga 1 Bullerutredning  
• Miljökonsekvensbeskrivning - Bilaga 2 Kulturmiljöutredning  
• Miljökonsekvensbeskrivning - Bilaga 3 Riskbedömning farligt 

gods 
• Miljökonsekvensbeskrivning - Bilaga 4 Luftkvalitet 
• Marinarkeologisk utredning på botten utanför södra kajen  
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• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2021-10-20 § 166 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse  

 
_ _ _ _ 
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§ 15 Riktlinje för representation, gåvor och 
uppvaktning 
(KS-2019-00432-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva nu gällande ”Regler för representation” antagna av 
kommunfullmäktige 2010-03-29 § 743” (KS 577/07 105). 
 

Ärendet 
Ärendet rör upphävande av gamla riktlinjer för representation, gåvor 
och uppvaktning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-17 § 17 
• Protokollsutdrag personalutskottet 2021-12-14 § 46 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00432-2 
• Förslag riktlinje för representation, gåvor och uppvaktning 
• Regler för representation fastställda av KF 2010-03-29 
• Bilaga 1 ansvar och roller 25-årsgåvan 
• Protokollsutdrag Cesam 2021-11-22 riktlinje representation, 

gåvor och uppvaktning 
 

_ _ _ _ 
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§ 16 Korta frågor - korta svar 
 
 

• Tom Emanuelz (M) ställer en fråga om beräkningen av 
satsningen på 5000 nya jobb till 2030 är en nettoberäkning 
eller bruttoberäkning sett i relation till förlorade jobb. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 
Hansson (S). 

 
• Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga kopplat till den 

politiska hanteringen av ordförandeförslaget om åtgärder för 
att minska sociala skillnader och minskad klimatpåverkan.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 
Hansson (S)  

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

kopplat till beviljandet av äldreboendeplatser. 
Frågan besvaras av vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Mikael Westin (S). 

 
• Tom Emanuelz (M) ställer en fråga om huruvida 

bruttoberäkning är ett rimligt mått att använda till analys av 
arbetstillfällen rörande satsningen på 5000 nya jobb. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bodil 
Hansson (S). 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
• Valärenden - vakanta uppdrag per 2022-01-20, reviderad 

2022-01-28 
 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 
oktober, daterad 2022-10-20 (KS-2022-00021-1) 

 
• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt LSS, kvartal 3 2021 
o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 

2021-12-14 § 209 
o Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse 

2021-11-17 
o Statistikrapport LSS IAN kvartal 3, 2021 

 
• Individ- och arbetsmarknadsnämnden: Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2021 
o Individ- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 

2021-12-14 § 210 
o Individ- och arbetsmarknadsnämndens skrivelse 2021-

11-25 
o Statistikrapport SoL IAN kvartal 3, 2021 

 
• Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda 

beslut enligt LSS, kvartal 3 2021 
o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-11-24 § 

111 
o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-11-

17 
o Statistikrapport LSS VON kvartal 3, 2021-11-17 
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• Vård och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL, kvartal 3 2021 

o Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-11-24 § 
110 

o Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse 2021-10-
18 

o Statistikrapport SoL VON kvartal 3, 2021-10-14 
 

• Motion inlämnad vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-12-20: 

o  Motion (M) om att stärka besöksnäringen  
 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv 
paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Frida Burman (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
Leif Wiklund (S) X    
Lars-Olof Boström (S) X    
Jan Lahti (S) X    
Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) X § 11 Johan Nikula § 11 
Marie Sjöbom Olsson (S) X § 11 Johan Hörting § 11 
Stefan Broman (S) X § 11 Aagoth Lögdahl § 11 
Annika Kallin (S) X    
Kenneth Högström (S) X    
Rebecca Lampinen (S) X § 11 Ann-Christine 

Meiding 
§ 11 

Karolina Sundberg (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X    
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X § 11 Annika Söderberg § 11 
Roger Johansson (S) -  Kent Larsson §§ 1-17 
Malin Larsson (S) X    
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) -  Carina Staf §§ 1-17 
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Mathias Hansson (S) -  Alaa Ourabi Alkhn §§ 1-17 
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Ludvig Lind (S) X    
Niclas Burvall (S) X § 11 Michael Sjödin § 11 
Fredrik Thunström (S) X    
Priscilda Helenius (S) X    
Jörgen Berglund (M) X    
Alicja Kapica (M) X    
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Lina Modén (M) -  Åsa Melander §§ 1-17 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Lars A.G Carlsson (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Josefin Eurenius (M) X    
Jan Heijbel (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Sven Bredberg (M) X    
Cecilia Backlund (M) X    
Jan-Erik Iversen (M) X    
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) -  Arne Engholm §§ 1-17 
Stefan Falk (L) X    
Ina Lindström Skandevall (L) X    
Martin Liljeros (L) X § 11   
Annelie Luthman (L) X    
Sanna Jonsson (C) X    
Anna Edin (C) X § 11 Erik Thunström § 11 
Jonas Borg (C) X    
Hans Forsberg (C) -  Anneli Rehnfors §§ 1-17 
Magnus Persson (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Karin Gustafsson (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X    
Hicham Elkahtib (V) X § 11 Isabell Mixter § 11 
Kim G Ottosson (V) X    
Martin Jägesten (V) X    
Åke Johansson (V) X    
Miriam Monsell (KD) X § 11 Joachim Jonsson § 11 
Stefan Hill (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Ronja Strid (KD) X    
Johnny Skalin (SD) -  Björn Andersson §§ 1-17 
Jonas Lingdén (SD) X    
Annelie Henriksson (SD) X    
Gunnar Jönsson (-) -  Cristian Haglund §§ 1-17 
Ove Skalin (SD) -  Sven Dahl §§ 1-17 
Tomasz Baron (SD) X    
Marianne Eliasson (SD) X    
Mats Hellhoff (SD) X    
Eva-Lotta Söderström (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    
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Tjänstgör paragraf  

     

Johan Nikula (S) X  § 11 
Hans Backlund (S) -   
Johan Hörting (S) X  § 11 
Aagoth Lögdahl (S) X  § 11 
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson 

(S) -   

Ann-Christine Meiding (S) X  § 11 
Rolf Nordin (S) X   
Pernilla Holgert (S) X   
Kent Larsson (S) X  §§ 1-17 
Carina Staf (S) X  §§ 1-17 
Alaa Ourabi Alkhn (S) X  §§ 1-17 
Annika Söderberg (S) X  § 11 
Michael Sjödin (S) X  § 11 
Adele Flodin (S) -   
Magnus Svensson (S) X   
Lena Holmberg Eriksson (S) -   
Helena Gudasic (S) X   
Åsa Melander (M) X  §§ 1-17 
Henrik Öhman (M) -   
Thomas Burman (M) -   
Per Lindstrand (M) X   
Signe Weiss (M) X   
Peter Sjöbom (M) X   
Per Wahlberg (M) X   
Bo-Göran Strandfjäll (M) -   
Arne Engholm (L) X  §§ 1-17 
Jeanette Lozanovski (L) -   
Mistiresilassie Tewolde (L) -   
Anneli Rehnfors (C) X  §§ 1-17 
Erik Thunström (C) X  § 11 
Maria Åström (C) -   
Helge Sjödin (C) X   
Isabell Mixter (V) X  § 11 
Olle Granath (V) -   
Ulrika Sedlund (V) -   
Joachim Jonsson (KD) X  § 11 
Emelie Granemar (KD) X   
Björn Andersson (SD) X  §§ 1-17 
Cristian Haglund (SD) X  §§ 1-17 
Sven Dahl (SD) X  §§ 1-17 
Tobias Bringstål (SD) -   
Ulf Sawert (-) X   
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