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Justering
Till justerare utses Hans Forsberg och Burhan Hussain med Hans
Brynielsson och Jonas Väst som ersättare.
––––
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KS-2013-00005

§ 199 Information från kommundirektören
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges
sammanträden informera om aktuella ämnen.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande
punkter:
o
o
o
o

Medarbetarintroduktionen den 8 oktober 2013
Kvalitetsmässan den 19-21 november 2013 i Göteborg
Likvidation av Sundsvall Arena AB
Fakta om Norra Kajen

––––
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KS-2013-00784

§ 200 Presentation av Lupp-enkäten 2012
Bakgrund
Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är ett verktyg utvecklat av
Ungdomsstyrelsen för att ge kommuner möjlighet att få svar på hur unga i
kommunen uppfattar inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud,
situation i skolan samt vilka framtidsplaner de unga har.
Överläggning
Lars-Ove Johansson, avdelningschef på Kultur & Fritid, inleder ärendet
och överlämnar därefter till Rolf Dahlin, Kommunförbundet Västernorrland, som redovisar resultatet av den senast genomförda Lupp-enkäten.
––––
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KS-2013-00816

§ 201 Information om socialnämndens ekonomiska
situation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Med anledning av socialnämndens ekonomiska situation är
socialnämndens ordförande samt socialdirektören inbjudna för att lämna
en redogörelse.
––––
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KS-2013-00785

§ 202 Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013, § 159, så
beslutades det att Sundsvall Logistikpark AB i samband med behandling
av delårsrapporter och årsredovisning muntligen informerar kommunfullmäktige om projektets framskridande.
Vid dagens sammanträde är Sundsvall Logistikpark AB:s vd, Åke
Jonsson, inbjuden för att lämna information.
––––
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KS-2013-00004

§ 203 Allmänhetens frågestund
Bakgrund
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 fredagen före
fullmäktige sammanträder.
Överläggning
o Arthur Löwinger frågar när de nya busshållplatserna kommer att
ändras tillbaka igen, så att de ökade utsläppen av bilavgaser från
fordon som måste vänta efter bussen, kan reduceras till ett minimum.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland
Solander (M).
o Arthur Löwinger frågar om bron på Västra vägen till Bergsåker
kommer att byggas om, så att trafiken kan flyta ordentligt.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland
Solander (M).
o Arthur Löwinger frågar om kommunen planerar att ställa i ordning
(rensa) Selångersån från Mittuniversitetet Campus upp till
Selångersån.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland
Solander (M).
o Arthur Löwinger frågar om kommunen planerar att restaurera och göra
iordning de rastbänkar, anslagstavlor och trätrappor som finns utefter
vandringslederna på Norra berget.
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Reinhold
Hellgren (C).
Underlag
• Frågor från Arthur Löwinger, 2013-07-24
––––
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KS-2013-00007

§ 204 Korta frågor - korta svar
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet att
ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige.
Överläggning
• Kim G Ottosson (V) frågar i vilken egenskap Annelie Luthman har
skickat brev till föräldrar åt skolungdomar samt vem som har bekostat
utskicket?
Annelie Luthman (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar
på frågan.
• Mats-Johan Adner (M) frågar om busskortet ”Hundralappen” kommer
att vara kvar 2014?
Sverker Ottosson (MP), miljönämndens ordförande, svarar på frågan.
––––
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KS-2013-00807, KS-2013-000828 och KS-2013-00815

§ 205 Inkomna motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
o Motion (M) om att införa skolpsykologer på nätet
o Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd
o Motion (SD) om att flytta mobbaren – inte offret

Bakgrund
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (M) om att införa skolpsykologer på nätet, inkommen
2013-10-24
• Motion (C) om att inrätta ett skönhetsråd, inkommen 2013-10-28
• Motion (SD) om att flytta mobbaren – inte offret, inkommen
2013-10-25
––––
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§ 206 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer lämnas in vid sammanträdet.
––––
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KS-2013-000712

§ 207 Interpellationssvar om regional utveckling
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

interpellationen är besvarad.

Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Peder Björk (S) den
30 september 2013 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Jörgen Berglund (M) om regional utveckling.
Överläggning och beslutsgång
Peder Björk (S) presenterar interpellationen och Jörgen Berglund (M) besvarar frågorna som ställs i densamma.
Därefter följer ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har möjlighet
att delta.
Beslutsunderlag
• Interpellationssvar från Jörgen Berglund (M), 2013-10-14
• Interpellation från Peder Björk (S) till Jörgen Berglund (M) om
regional utveckling, 2013-09-27
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-09-30, § 185
––––
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KS-2013-00010

§ 208 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja Christina Erikssons (M) avsägelse som ledamot
kommunfullmäktige,

att

bevilja Christina Erikssons (M) avsägelse som ersättare i
miljönämnden,

att

utse nuvarande ersättaren Malin Larsson (S) till ledamot i
krisledningsnämnden efter Bodil Hansson (S) för återstående delen
av mandatperioden, samt

att

utse Arianne Sundman (S) till ny ersättare i krisledningsnämnden
efter Malin Larsson (S) för återstående delen av mandatperioden.

Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2013-10-25, utskickat med e-post samt
kompletteringar upplästa vid sammanträdet
––––

Ordförandens signatur

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2013-10-28

13

KS-2013-00597

§ 209 Mål om Sveriges bästa skola 2021 (Mål och
resursplan 2014 för kommunstyrelsen)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

det är en prioriterad koncerngemensam angelägenhet att Sundsvalls kommun når målet om Sveriges bästa skola 2021.

Bakgrund
Vid kommunstyrelsens behandling av förslag till Mål och resursplan 2014
för kommunstyrelsen, beslutades det utifrån ett yrkande om ytterligare tre
att-satser varav en var ett förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till.
Överläggning och beslutsgång
Annelie Luthman (FP), Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också
blir kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 271
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-19
• Förslag till Mål och resursplan 2014 för kommunstyrelsen, daterad
2013-09-19
––––
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KS-2013-00599

§ 210 Delårsrapport januari-augusti 2013 för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att inför analysarbetet till MRP
2015-2018 återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning
av underhållsskulden för vägar.

Bakgrund
Delårsrapport januari–augusti 2013 för kommunstyrelsen omfattar
verksamheter inom koncernstaben, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens övergripande verksamheter samt service
och teknik.
I samband med intern kontroll i ärendet föreslår koncernstaben att
kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att inför
analysarbetet till MRP 2015-2018 återkomma till kommunstyrelsen med
en redovisning av underhållsskulden för vägar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 272
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-09
• Delårsrapport januari-augusti 2013 för kommunstyrelsen
• Intern kontrollplan, delrapportering 2 a-c
• Koncernstabens PM, 2013-09-09, ”Fördjupad redovisning: indikatorer
som utvecklas i ej önskad riktning”
––––
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KS-2013-00511

§ 211 Delårsrapport januari-augusti 2013 för Sundsvalls kommun och kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna delårsrapport januari-augusti 2013 för Sundsvalls
kommun och kommunkoncernen,

att

godkänna kommunrevisionens åtgärder för att anpassa sina
kostnader till gällande budgetram,

att

godkänna miljönämndens åtgärder för att uppnå målet ”alla
livsmedelsobjekt ska under 2013 kontrolleras utifrån planerad
kontrolltid”,

att

till barn- och utbildningsnämnden överföra 5,0 mnkr från
kommunstyrelsens anslag för löneökningar i MRP 2013 för att
finansiera MRP-uppdrag 2013:2 ”Höjd lärarstatus”,

att

uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att återkomma till
kommunstyrelsen senast vid sammanträde i januari 2014 med en
förklaring av hur nämndens beslut om att tillstyrka ansökningar
om fristående skolor överensstämmer med kommunfullmäktiges
MRP-uppdrag UTB 2013:11 "Nej till ytterligare skoletablering",
samt

att

förstudie ska ske under innevarande år 2013, avseende skolsatsning för familjehemsplacerade barn, enligt MRP-uppdrag
UTB 7, 2013.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-augusti 2013.
Resultatet uppgår till 243,5 mnkr för kommunen vilket är 89,1 mnkr
sämre än resultatet för samma period 2012 (332,6 mnkr).
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Resultatprognosen för 2013 uppgår till 56,2 mnkr. Detta är en prognosförbättring med 96,8 mnkr sedan delårsrapporten i april. Resultatet för
hela kommunkoncernen uppgår till 332,4 mnkr, vilket är 92,1 mnkr sämre
än samma period 2012 (424,5 mnkr). Resultatprognosen för 2013 för hela
kommunkoncernen uppgår till 126,5 mnkr.
Överläggning och beslutsgång
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också
blir kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 273
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-27
• Delårsrapport januari-augusti 2013 för Sundsvalls kommun och
kommunkoncernen, reviderad 2013-10-10
• PwC:s revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2013, daterad
oktober 2013
• Kommunrevisionens utlåtande, 2013-10-15
––––
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KS-2013-00598

§ 212 Slutrapportering, projektet Lika Värda II (MRPuppdrag LED/VHT 6a, 2012)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna slutrapporten för projektet Lika Värda II.

Bakgrund
Projektet Lika Värda II har pågått 2011-2013 med delfinansiering från
Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Projektet har varit framgångsrikt och fått stort genomslag i kommunkoncernen. Flertalet
projektmål har uppnåtts. En extern utvärdering har bekräftat de positiva
resultaten. Nu avslutas projektet och fortsatt arbete sker bland annat inom
ramen för koncernens ordinarie styr- och ledningsmodell.
Överläggning och beslutsgång
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också
blir kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 279
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-12
• Lika Värda II – Slutrapport 2013-09
• Utvärderingsrapport över ”Lika Värda II”, Annorlunda Konsult,
september 2013
––––
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KS-2013-00437

§ 213 Återrapportering av MRP-uppdrag som
avslutats per 2013-08-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag
enligt koncernstabens skrivelse 2013-09-18, samt

att

förklara uppdragen avslutade.

Bakgrund
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna
har slutredovisat till och med augusti 2013 för kommunfullmäktiges
godkännande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 280
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-18
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations protokoll,
2013-03-27, § 23
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse, 2013-03-01
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations protokoll,
2013-03-27, § 29
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse, 2013-02-27, inkl. Sammanställning feriejobb 2012
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations protokoll,
2013-05-22, § 43
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse, 2013-04-25, inklusive bilagor
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations protokoll,
2013-03-27, § 24
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse, 2013-02-27
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2013-06-19, § 88
• Socialnämndens protokoll, 2013-06-19, § 99
• Socialnämndens skrivelse, 2013-05-23
––––
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KS-2010-00320

§ 214 Slutrapport från projektet Biogas Mellannorrland och bildande av bolag för produktion
av biogas
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens signatur

att

godkänna slutrapporten från BioMel daterad 2013-06-14 och att
projektet har utfört sitt uppdrag enligt det samarbetsavtal mellan
Sundsvalls och Östersunds kommun som tecknades maj 2010,

att

Sundsvalls kommun, med den förutsättning som finns i följande
att-sats, ska ingå som delägare vid bildande av ett aktiebolag
med syfte att bygga och driva en anläggning i Sundsvall för att
producera biogas, uppgraderad till fordonsgas, baserat på matavfall eller annat lämpligt substrat som levereras från delägarna,

att

inriktningsbeslutet enligt föregående att-sats gäller under förutsättning av att ett tillräckligt antal kommuner beslutar delta som
ägare så att bolaget med säkerhet kan disponera en substratvolym om lägst 20 000 ton per år redan från startåret samt att då
framtagen ekonomisk kalkyl visar att det bildade bolaget kan
fortleva utan ytterligare tillskott från ägarna,

att

kommunstyrelsen får i uppdrag att föra fortsatt dialog med de
kommuner som beslutar gå in som delägare och att återkomma
till kommunfullmäktige för slutligt formellt beslut om bildande
av bolag, dvs. slutligt förslag till aktieägaravtal och andra
bolagsfrågor inklusive finansiering, samt

att

kommunstyrelsen medges, under förutsättning av att tredje attsatsen ovan uppfyllts, vidta de åtgärder som krävs för att förbereda att byggnation av anläggning kan påbörjas så snart som
möjligt efter kommunfullmäktiges formella beslut om bildande
av bolag.
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Bakgrund
Sundsvalls och Östersunds kommuner bedriver sedan april 2010 ett
samarbetsprojekt avseende förprojektering av en gemensam produktionsanläggning för uppgraderad biogas. Projektet har nu lämnat en
slutrapport vilken överlämnats till kommunfullmäktige.
Det har också konstaterats att Sundsvall och Östersund tillsammans inte
har tillräcklig mängd matavfall för att själva kunna bygga och driva en
produktionsanläggning för biogas. Därför omfattar ärendet även ett villkorat beslut om att Sundsvalls kommun ska ingå som delägare i ett bolag
för biogasproduktion om vissa villkor uppfylls.
Överläggning och beslutsgång
Sverker Ottosson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Stefan Falk (FP) yrkar på att få lämna en protokollsanteckning.
Anders Hedenius (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall dels till
kommunstyrelsens förslag till beslut och dels till Folkpartiets
protokollsanteckning.
Ingrid Möller (-) yrkar på återremiss av ärendet.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels Sverker
Ottossons (MP) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag
och dels Ingrid Möllers (-) återremissyrkande. Han ställer först frågan om
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska
avgöras idag. Därefter konstaterar han att det finns ett förslag till beslut,
vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Vidare godkänner han att
Stefan Falk (FP) lämnar en protokollsanteckning.
Protokollsanteckning
”Från Folkpartiets sida vill vi markera att vårt deltagande i detta beslut
enbart skall ses som ett positivt förhållningssätt till att gå vidare med att
undersöka de vidare förutsättningarna för en biogasproduktionsanläggning. Utifrån det underlag som föreligger idag kan vi inte se
att sådana förutsättningar finns i nuläget utan att det krävs betydligt
starkare kalkyler för att vår medverkan i ett slutgiltigt beslut om
investering skall vara aktuell.”
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 285
• Koncernstabens skrivelse, 2013-08-05
• Slutrapport Biogas Mellannorrland, 2013-06-14
––––
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KS-2013-00591

§ 215 Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall
och utveckling av Norra Kajen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå revidering av styrande
dokument för Norra Kajen AB för att tydliggöra bolagets
möjligheter att stödja bostadsförsörjningen i Sundsvall,

att

ge Norra Kajen AB i uppdrag att revidera planer och program så att
projektet kan möta marknadens möjligheter att bygga på Norra
kajen,

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och eventuellt föreslå
revidering av ägardirektiv för Mitthem AB för att öka bolagets
möjligheter att stödja bostadsförsörjningen i Sundsvall,

att

arbetet med ett nytt bostadspolitiskt program ska inkludera en
beskrivning av hur stadsbyggnadsnämndens planprocesser och
planer kan utvecklas för att stimulera ett ökat byggande av bostäder
i Sundsvall,

att

ge kommunstyrelsen i samarbete med Näringslivsbolaget i
Sundsvall AB i uppdrag att ta fram en strategi för bearbetning av
marknaden i syfte att skapa ökade investeringar inom fastighetsbranschen i allmänhet och bostadsbranschen i synnerhet, samt

att

samtliga uppdrag skall redovisas till kommunfullmäktige senast
2013-12-16.

Bakgrund
Norra kajen utgör ett viktigt exploateringsområde centralt i Sundsvall.
Området är planlagt för bostäder och har förutsättningar att utvecklas till
en av landets attraktivaste boendemiljöer. Exploateringen av området
drivs via det numera helägda kommunala bolaget Norra Kajen AB vars
verksamhet består i att exploatera området och via försäljning av byggrätter utveckla området med bostäder med hög kvalitet både avseende
boendemiljö som hållbarhet.
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I den av kommunen framtagna strategin ”Hållbar tillväxtstrategi 2021”,
(HT21) läggs det fast att Norra kajens utveckling har stor betydelse för
Sundsvalls utveckling. Att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer är en
konkurrensfaktor av betydelse för inflyttningen och tillväxten i Sundsvall.
Överläggning och beslutsgång
Sverker Ottosson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Peder Björk (S) yrkar på ändringar i att-satserna 1-5 så de får följande
lydelser:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå revidering av styrande
dokument för Norra Kajen AB för att tydliggöra bolagets möjligheter att
stödja bostadsförsörjningen i Sundsvalls centrum,
att ge Norra Kajen AB i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige
med reviderade planer och program av principiell karaktär så att
projektet kan möta marknadens möjligheter att bygga på Norra kajen,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och eventuellt föreslå
revidering av ägardirektiv för Mitthem AB för att öka bolagets
möjligheter att stödja bostadsförsörjningen i Sundsvalls kommun,
att arbetet med ett nytt bostadspolitiskt program ska inkludera en
beskrivning av hur stadsbyggnadsnämndens planprocesser och planer kan
utvecklas för att stimulera ett ökat byggande av bostäder i Sundsvalls
kommun,
att ge kommunstyrelsen i samarbete med Näringslivsbolaget i Sundsvall
AB i uppdrag att ta fram en strategi för bearbetning av marknaden i syfte
att skapa ökade investeringar inom fastighetsbranschen i allmänhet och
bostadsbranschen i synnerhet,
Ingrid Möller (-) yrkar bifall till Peder Björks (S) förslag till ändringar.
Vidare yrkar hon på ett tillägg till att-sats 2 så den får följande lydelse:
att ge Norra Kajen AB i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige
med reviderade planer och program av principiell karaktär så att
projektet kan möta marknadens möjligheter att bygga på Norra kajen, här
ingår att visa att allmänheten har tillgång till hela strandlinjen enligt
fullmäktigebeslut 2010-01-25 samt 2011-06-20,
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Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Peder Björks (S) förslag till ändring
samt till Ingrid Möllers (-) tillägg.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till Peder Björks (S) förslag.
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till Peder Björks (S) förslag. Han meddelar
också att Socialdemokraterna ställer sig bakom Ingrid Möllers (-) förslag
till tillägg.
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
avslag till Ingrid Möllers (-) förslag till tillägg.
Peder Björk (S) yrkar bifall till Ingrid Möllers (-) tillägg.
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Sverker
Ottossons (MP) med fleras förslag till beslut om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels Peder Björks (S) med fleras förslag till ändringar
samt Ingrid Möllers (-) tillägg. Han ställer proposition på förslagen och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverker Ottossons (MP) med
fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, den
som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som röstar för
Peder Björks (S) med fleras förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 44
JA-röster och 37 NEJ-röster, se bilaga 2. Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jäv
João Pinheiro (S) och Mats Johan Adner (M) anmäler jäv och ersätts av
Olof Andersson (S) respektive Jörgen Nilsson (M) under behandlingen av
ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 286
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-17
• Bilaga 1 – Soliditet i ett antal kommunalt ägda bostadsaktiebolag,
2013-08-20
––––
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KS-2013-00159

§ 216 Fullmäktigeberedning för bostadsförsörjning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

inte inrätta en fullmäktigeberedning om bostadsfrågan.

Bakgrund
Presidiekonferensen fattade 2013-02-15 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att inrätta en fullmäktigeberedning om bostadsfrågan. Detta
ärende hanterar en sådan fullmäktigeberedning.
Överläggning och beslutsgång
Kim G Ottosson (V) yrkar att beredningen ska inrättas.
Lars Persson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Lars
Perssons (FP) förslag och dels Kim G Ottossons (V) förslag. Han ställer
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Lars Perssons (FP) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Reservation
Hans Zetterkvist (V), Christiane Rüdiger (V), Annicka Burman (V) och
Kim G Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 287
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-05
• Förslag på arbetsordning för bostadsförsörjningsberedningen i
Sundsvalls kommun
––––
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KS-2012-00654

§ 217 Införande av digitala sammanträdeshandlingar
för förtroendevalda i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens signatur

att

införa digitala sammanträdeshandlingar för samtliga förtroendevalda (ordinarie ledamöter och ersättare) i kommunfullmäktige
senast 31 december 2013,

att

kostnaderna för digitala sammanträdeshandlingar och övriga
kostnader kring sammanställande och distribution av handlingarna till kommunfullmäktiges ledamöter, finansieras genom
kommunfullmäktiges budget för tryck- och portokostnader,

att

teknisk lösning för distribution av digitala sammanträdeshandlingar (i dagsläget surfplattor) delas ut till de kommunfullmäktiges ledamöter, som inte har eller inte kommer att få sådan
teknisk lösning via annat kommunalt uppdrag,

att

kostnaderna för teknisk lösning för distribution av digitala
sammanträdeshandlingar (i dagsläget surfplattor) för kommunfullmäktiges ledamöter, som inte har eller inte kommer att få
sådan teknisk lösning via annat kommunalt uppdrag, finansieras
genom kommunfullmäktiges budget för tryck- och portokostnader,

att

ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut kring tekniska lösningar
för distributionen av kommunfullmäktiges digitala sammanträdeshandlingar, samt

att

även pappershandlingar i framtiden ska vara en möjlighet på
grund av särskilda skäl.
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Bakgrund
Flera nämnder har fattat beslut om att införa digitala sammanträdeshandlingar, idag distribuerat via surfplattor. De flesta nämnder har också
infört arbetssättet. Presidiekonferensen har också infört arbetssätt med
digitala sammanträdeshandlingar och surfplattor. Ärendet handlar om
kommunfullmäktige ska införa digitala sammanträdeshandlingar i sitt
arbete.
Överläggning och beslutsgång
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
samt yrkar på att få lämna en protokollsanteckning.
Mathias Rex (MP) instämmer i Kim G Ottossons (V) yrkanden.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket också
blir kommunfullmäktiges beslut. Vidare godkänner han protokollsanteckningen.
Protokollsanteckning
”I underlagets bilaga 1 finns text som låser oss vid ett enskilt märke på
läsplattor och programvara. Jag är skeptisk till detta. Jag vill hellre se en
formulering som möjliggör användandet av andra tekniska lösningar och
märken på både hårdvara och programvara.”
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 288
• Koncernstabens skrivelse inklusive bilaga 1, 2013-08-15
• IT-Service – Tjänstebeskrivning surfplatta, 2013-01-25
––––
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KS-2013-00629

§ 218 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2014 med plan för 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2014:
27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 29
september, 27 oktober, 3 (konstituerande) och 24 november samt
15 december,

att

preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015:
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28
september, 26 oktober, 30 november och 21 december, samt

att

kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 på
sammanträdesdagarna.

Bakgrund
Koncernstaben tar årligen fram förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. Från och med 2013
innehåller förslaget även preliminära dagar för det därpå följande året. Då
ärendet om sammanträdesdagar årligen tas upp kommer det löpande att
finnas en plan för det därpå följande året. Om inget oförutsett inträffar
kommer de preliminära dagarna föreslås fastställas vid den årliga
behandlingen av ärendet.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2014 med plan
för 2015 behandlas i ett separat ärende, KS-2013-00636.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 293
• Koncernstabens skrivelse, 2013-10-02
––––
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KS-2013-00375

§ 219 Motion (V) om kommunalt stödsparande för
lokal utveckling
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

förklara motionens första yrkande besvarat, samt

att

avslå motionens andra yrkande.

Bakgrund
Vänsterpartiet har lämnat in en motion där partiet genom Kim G Ottosson
yrkar dels att fullmäktige beslutar att kommunen ska utreda möjligheterna
till att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond genom stödsparande i JAKbanken, och dels att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en sådan.
Överläggning och beslutsgång
Linnéa Kjellman (C) och Sverker Ottosson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christiane Rüdiger (V), Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar
bifall till motionen.
Ingrid Möller (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och
bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut dels Linnéa
Kjellmans (C) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut och dels Christiane Rüdigers (V) med fleras förslag om bifall till
motionen. Han ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, den
som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som röstar
bifall till motionen röstar NEJ. Voteringen resulterar i 44 JA-röster och 37
NEJ-röster, se bilaga 3. Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 295
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-03
• Motion (V) om kommunalt stödsparande för lokal utveckling, daterad
2013-04-29
––––
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KS-2013-00087

§ 220 Motion (SD) om att kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på den kommunala
välfärden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Bakgrund
Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige kommit in med en
motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att grundligt och årligen
kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på den kommunala välfärden.
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) har
fått tillfälle att yttra sig angående motionen, och beslutade därefter att
föreslå fullmäktige att avslå motionen. Koncernstaben delar NAVI:s
uppfattning och föreslår därför också att motionen avslås.
Överläggning och beslutsgång
Erland Solander (M) och Eva Lohman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om avslag till motionen.
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Erland
Solanders (M) och Eva Lohmans (M) förslag till beslut och dels Johnny
Skalins (SD) förslag om bifall till motionen. Han ställer proposition på
förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen.
Reservation
Ove Skalin (SD), Johnny Skalin (SD), Jan Selander (SD) och Jan
Björnefax (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-14, § 296
• Koncernstabens skrivelse, 2013-09-12
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Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll, 2013-09-04, § 61
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
skrivelse, 2013-08-12, reviderad 2013-08-21
Motion (SD) om att kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på
den kommunala välfärden, daterad 2013-01-28

––––
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KS-2013-00011

§ 221 Frågor enligt kommunallagen
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter möjlighet
att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. Frågorna ska lämnas in
skriftligen senast klockan 12.00 fredagen före fullmäktige sammanträder.
Överläggning
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
––––
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KS-2013-00008

§ 222 För kännedom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
lägga ärendena till handlingarna.

att

Ärenden
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande för oförutsedda behov
• Redovisning av obesvarade och bifallna motioner oktober 2013
(KS-2013-00635)

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2013-10-09, reviderad 2013-10-25,
utskickat med e-post (KS-2013-00010)
––––
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Ledamöter

Parti

Peder Björk
Anita Bdioui
Diana Kapitanska
Kjell B Andersson
Lars-Åke Andersson
Roland Grafström
Stefan Broman
Bodil Hansson
Anders Hedenius
Dorthy Eriksson
Janina Öhrberg
Leif Nilsson
Åsa Ulander
Håkan Byberg
Soili Sollén
Jonas Väst
João Pinheiro
Elisabeth Unander
Roger Johansson
Christina Nordenö
Niklas Säwén
Cathrine Edström
Lena Österlund
Bo Markusson
Lena Sjöberg
Jan-Olov Lampinen
Ulla-Britt Lagergren
Tommy Eriksson
Britt-Marie Ståhl Olsson
Burhan Hussain
Niclas Burvall
Ann-Charlotte Evrung
Christina Eriksson
Tom Emanuelz
Mats-Johan Adner
Ulla-Carin Åslund Andersson
Viktoria Jansson
Mikael Gäfvert
Eva Lohman
Sven Bredberg
David Svensson
Habib Effati
Åse Johansson
Margareta Engström
Rodney Engström
Per-Magnus Forsberg
Erland Solander
Jan Heijbel
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Tjänstgörande ersättare

Tjänstgör
paragraf

Patrik Eriksson

220-222

Michael Sjödin

199-222

Olof Andersson
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Jörgen Tjernell

199-222
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Bertil Swenson
Daniel Lundin
Hjördis Bredberg
Else Ammor
Elisabeth Gisslin Burman
Börje Israelsson
Efva Åström
Elin Nilsson
Pär Ahlberg
Stefan Falk
Leif Carlsson
Maria Lilja
Arne Engholm
Annelie Luthman
Lars Persson
Ulla Norgren
Hans Forsberg
Kjell Bergkvist
Linnéa Kjellman
Hans Zetterkvist
Christiane Rüdiger
Annicka Burman
Kim G Ottosson
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Angel Villaverde
Mathias Rex
Sverker Ottosson
Ingrid Möller
Maria Algotsson
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Johnny Skalin
Sven Nordlund
Jan Björnefax
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Gunilla Molin
Jörgen Nilsson

199-222
217-222

Johanna Höckert Bylund
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220-222

Anders Henriksson

213-222

Hicham Elkahtib

199-202

Liza-Maria Norlin

216-222

Jan Selander

199-222

Utdragsbestyrkande

2

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2013-10-28

3 (3)

Ersättare

Parti

Närvarande 2

Tjänstgör paragraf

Patrik Eriksson
Mari Marell
Lena Sjölén
Evert Nederberg
Börje Bergström
Adele Flodin
Michael Sjödin
Stefan Eriksson
Arianne Sundman
Ronny Fröwall
Olof Andersson
Priscilda Helenius
Magnus Ragnarsson
Malin Larsson
Ulf Sjölinder
Leif Söderberg
Vakant
Jörgen Tjernell
Sigbritt Ericsson
Inga-Britta Karlsson
Marianne Nilsson
Bo Bergh
Patrik Gustavsson
Jennie Elfström
Gunilla Molin
Jörgen Nilsson
Vakant
Vakant
Vakant
Maria Räfsbäck
Marie Melsom
Johanna Höckert Bylander
Inga-Lill Hägglund
Anders Henriksson
Jan-Ola Andersson
Hicham Elkahtib
Niklas Högdahl
Liza-Maria Norlin
Bertil Hörnqvist
MariAnne Andersson
Tina Hellberg
Sture Norlin
Jan Selander
Lars Skoglund

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(V)
(V)
(KD)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

220-222

199-222

215

Ingen ny ers kan utses av Lst
199-222
199-222
199-222

X
X
X
X
X
X

199-222
199-222
215, 217-222
Ingen ny ers kan utses av Lst
Ingen ny ers kan utses av Lst
Ingen ny ers kan utses av Lst
220-222

X
X §§ 199-215
X
X
X
X
X §§ 199-215
X
X §§ 199-220
X
X
X
X
X

220-222
213-222
199-202
216-222

199-222

Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.
Ordförandens signatur

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga 2

Voteringslista
§ 215 Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall
och utveckling av Norra Kajen

Sida

Sammanträdesdatum

1 (2)

2013-10-28
Ledamöter

Parti

Peder Björk
Anita Bdioui
Diana Kapitanska
Kjell B Andersson
Lars-Åke Andersson
Roland Grafström
Stefan Broman
Bodil Hansson
Anders Hedenius
Dorthy Eriksson
Janina Öhrberg
Leif Nilsson
Åsa Ulander
Håkan Byberg
Soili Sollén
Jonas Väst
João Pinheiro
Elisabeth Unander
Roger Johansson
Christina Nordenö
Niklas Säwén
Cathrine Edström
Lena Österlund
Bo Markusson
Lena Sjöberg
Jan-Olov Lampinen
Ulla-Britt Lagergren
Tommy Eriksson
Britt-Marie Ståhl Olsson
Burhan Hussain
Niclas Burvall
Ann-Charlotte Evrung
Christina Eriksson
Tom Emanuelz
Mats-Johan Adner
Ulla-Carin Åslund Andersson
Viktoria Jansson
Mikael Gäfvert
Eva Lohman
Sven Bredberg
David Svensson
Habib Effati
Åse Johansson
Margareta Engström
Rodney Engström
Per-Magnus Forsberg
Erland Solander
Jan Heijbel
Bertil Swenson
Daniel Lundin
Hjördis Bredberg
Ordförandens signatur

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Justerarnas signaturer

Tjänstgörande ersättare

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Michael Sjödin

Olof Andersson

Jörgen Tjernell
Jörgen Nilsson
Sigbritt Ericsson

Inga-Britta Karlsson

Jennie Elfström
Utdragsbestyrkande

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

Frånv.

Bilaga 2

Voteringslista
§ 215 Åtgärder för ökat bostadsbyggande i Sundsvall
och utveckling av Norra Kajen

Sida

Sammanträdesdatum

2 (2)

2013-10-28
Else Ammor
Elisabeth Gisslin Burman
Börje Israelsson
Efva Åström
Elin Nilsson
Pär Ahlberg
Stefan Falk
Leif Carlsson
Maria Lilja
Arne Engholm
Annelie Luthman
Lars Persson
Ulla Norgren
Hans Forsberg
Kjell Bergkvist
Linnéa Kjellman
Hans Zetterkvist
Christiane Rüdiger
Annicka Burman
Kim G Ottosson
Hans Brynielsson
Angel Villaverde
Mathias Rex
Sverker Ottosson
Ingrid Möller
Maria Algotsson
Ove Skalin
Johnny Skalin
Sven Nordlund
Jan Björnefax

Ordförandens signatur

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(-)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Justerarnas signaturer

Gunilla Molin

Anders Henriksson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
44

Jan Selander

Utdragsbestyrkande

37

0

0

Bilaga 3

Voteringslista
§ 219 Motion (V) om kommunalt stödsparande
för lokal utveckling

Sida

Sammanträdesdatum

1 (2)

2013-10-28
Ledamöter

Parti

Peder Björk
Anita Bdioui
Diana Kapitanska
Kjell B Andersson
Lars-Åke Andersson
Roland Grafström
Stefan Broman
Bodil Hansson
Anders Hedenius
Dorthy Eriksson
Janina Öhrberg
Leif Nilsson
Åsa Ulander
Håkan Byberg
Soili Sollén
Jonas Väst
João Pinheiro
Elisabeth Unander
Roger Johansson
Christina Nordenö
Niklas Säwén
Cathrine Edström
Lena Österlund
Bo Markusson
Lena Sjöberg
Jan-Olov Lampinen
Ulla-Britt Lagergren
Tommy Eriksson
Britt-Marie Ståhl Olsson
Burhan Hussain
Niclas Burvall
Ann-Charlotte Evrung
Christina Eriksson
Tom Emanuelz
Mats-Johan Adner
Ulla-Carin Åslund Andersson
Viktoria Jansson
Mikael Gäfvert
Eva Lohman
Sven Bredberg
David Svensson
Habib Effati
Åse Johansson
Margareta Engström
Rodney Engström
Per-Magnus Forsberg
Erland Solander
Jan Heijbel
Bertil Swenson
Daniel Lundin
Hjördis Bredberg
Ordförandens signatur

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Justerarnas signaturer

Tjänstgörande ersättare

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Michael Sjödin

Jörgen Tjernell

Sigbritt Ericsson

Inga-Britta Karlsson

Jennie Elfström
Utdragsbestyrkande

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

Frånv.

Bilaga 3

Voteringslista
§ 219 Motion (V) om kommunalt stödsparande
för lokal utveckling

Sida

Sammanträdesdatum

2 (2)

2013-10-28
Else Ammor
Elisabeth Gisslin Burman
Börje Israelsson
Efva Åström
Elin Nilsson
Pär Ahlberg
Stefan Falk
Leif Carlsson
Maria Lilja
Arne Engholm
Annelie Luthman
Lars Persson
Ulla Norgren
Hans Forsberg
Kjell Bergkvist
Linnéa Kjellman
Hans Zetterkvist
Christiane Rüdiger
Annicka Burman
Kim G Ottosson
Hans Brynielsson
Angel Villaverde
Mathias Rex
Sverker Ottosson
Ingrid Möller
Maria Algotsson
Ove Skalin
Johnny Skalin
Sven Nordlund
Jan Björnefax

Ordförandens signatur

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(-)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Justerarnas signaturer

Gunilla Molin
Jörgen Nilsson

Anders Henriksson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Liza-Maria Norlin

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
44

Jan Selander

Utdragsbestyrkande

37

0

0

