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Justering
Till justerare utses Lisa Lööf och Annelie Luthman med Jan Lahti
och Habib Effati som ersättare.
____
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Dagordning
Det noteras att ärende nummer 1 ”Information från kommundirektör
Stefan Söderlund” och 11”Motion (KD) om rörelse på schemat varje
dag” på dagordningen utgår.
____
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§ 1 Information från kommundirektör Stefan
Söderlund
(KS-2016-00005)
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
____
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§ 2 Allmänhetens frågestund
(KS-2016-00004)
Ärendet
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00
fredagen före fullmäktige sammanträder.
Överläggning
Inga frågor har kommit in till dagens sammanträde.
____
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§ 3 Frågor enligt kommunallagen
(KS-2016-00011)
Ärendet
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
• Stefan Falk (L) ställer en fråga till socialnämndens ordförande
Malin Larsson (S) om barnäktenskap bland flyktingar som
kommer till Sundsvall.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
•

Jörgen Berglund (M) ställer en fråga till socialnämndens
ordförande Malin Larsson (S) om förekomsten av och rutiner
kring barnäktenskap bland asylsökanden i Sundsvalls kommun.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
•

Maria Algotsson (MP) ställer frågor till infrastruktur- och
serviceutskottets ordförande Hans Forsberg (C) om matallergioch specialkostanpassade matlådor för de äldre i Sundsvalls
kommun.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
•

Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Hedenius (S) om klimatanpassade
bostäder i Sundsvall.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
•

Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till Mitthem AB:s
ordförande Leif Nilsson (S) om klimatanpassning av Mitthems
fastigheter.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-25

7

•

Per-Magnus Forsberg (M) ställer en fråga till socialnämndens
ordförande Malin Larsson (S) om platser på kommunens
äldreboenden för patienter som skrivs ut från Sundsvalls sjukhus.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
____
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§ 4 Inkomna motioner
(KS-2016-00111)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motion (L) om hantering av motioner till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
En motion har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (L) om hantering av motioner, 2016-01-25
____
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Inkomna interpellationer

Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.
____
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§ 6 Valärenden
(KS-2016-00010)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Stefan Falks (L) avsägelse som ledamot i Biogas Mellannorrland AB,
att utse Martin Liljeros (L) till ny ordinarie ledamot i Biogas Mellannorrland AB fram till ordinarie bolagsstämma 2019, samt
att utse Mikael Gäfvert (M) till ersättare i MittSverige Vatten AB,
fram till ordinarie bolagsstämma 2019.
Beslutsunderlag
• Upplästa upp vid sammanträdet
____
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§ 7 Integrationsberedningens slutrapport
(KS-2015-00655-11)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga integrationsberedningens rapport, daterad 2015-09-03 till
handlingarna,
att en integrationsgrupp på tjänstemannanivå tillsätts där berörda
förvaltningar och bolag ingår. Arbetet leds av ordförande för NAVI
med stöd av kontaktperson på koncernstaben,
att varje nämnd och berört bolag säkerställer att dialog förs om
lösande av övergripande och specifika integrationsfrågor, där
koncernstaben fungerar som sammankallande,
att varje nämnd och bolag ser till att integrationsfrågor beaktas i den
egna organisationens verksamheter, och särskilda åtgärder vidtas vid
behov,
att kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att årligen följa upp
integrationsarbetet,
att ett ägardirektiv till Mitthem är att bolaget avsätter 100 lägenheter
per år från och med år 2016 för kommunens egna verksamheter, så
länge som de kommunala verksamheterna anser att behovet finns,
att kommunstyrelsen tillsammans med andra berörda nämnder
utreder hur kravet på att lägenheter ska avsättas till bostadssociala
ändamål vid nybyggnationer i kommunen ska se ut vid tecknande av
avtal,
att barn- och utbildningsnämnden åläggs att analysera vad den
statistik som visar tydliga skillnader för hur nyanlända klarar
utbildningen i Sundsvalls kommun jämfört med riket, står för, och
beslutar om de åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta
med detta,
att utreda om och hur en utvidgad kartläggningsverksamhet
exempelvis enligt Kristianstadmodelllen skulle kunna införas,
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att NAVI vidareutvecklar arbetssätt för alternativa vägar att lära sig
svenska kombinerat med praktik och med utbildningsvägar direkt
mot yrken,
att Sundsvalls kommun inför ett arbetssätt där man strategiskt arbetar
för att nyanlända ska finnas på alla skolor,
att Sundsvalls kommun tar ställning till att i samverkan med friskolor
i vår kommun skapar en gemensam antagning,
att barn- och utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (NAVI) samverkar för att
individuella utbildningsplaner för sent anlända elever tas fram av
gymnasieskolan och vuxenutbildningen tillsammans,
att i samverkan med berörda myndigheter utreda hur ett
”integrationstorg” kan skapas,
att ställa sig positiva till förslaget att Sundsvalls kommun arbetar, på
ett liknande sätt som Borlänge, med en sommarskola tillgänglig för
alla men att detta hanteras inom ramen för MRP-processen,
att kultur- och fritidsförvaltningen skapar någon form av incitament
för föreningarna att ta ett större ansvar över integrationsuppdraget,
exempelvis ett ekonomiskt incitament,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast, och senast i april 2016,
återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i
Integrationsberedningens anda, och att kommunstyrelsen ansvarar för
att frågan efter att den nya modellen är fastställd,
att kommunstyrelsen årligen följer upp användandet av
schablonmedlen, samt
att varje nämnd ser till att kompetensen för att återsöka medel från
Migrationsverket finns inom den egna förvaltningen och
återrapporterar till kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har tillsatt en fullmäktigeberedning
”integrationsberedningen” som har lämnat in sin slutrapport. Ärendet
är förslag till beslut som lämnas till kommunfullmäktige utifrån
rapportens innehåll.
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Överläggning och beslutsgång
Ärendet inleds med att integrationsberedningens ledamöter
presenterar rapporten efter vilket kommunfullmäktige ges möjlighet
att ställa frågor till beredningen. Därefter föreslår ordföranden att
rapporten läggs till handlingarna.
Christiane Rüdiger (V), Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin
(KD), Stefan Falk (L), Maria Algotsson (MP), Elin Nilsson (M), João
Pinheiro (S), Johanna Thurdin (MP), Patrik Gustavsson (M) och
Linnéa Kjellman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut, nämligen följande:
att en integrationsgrupp på tjänstemannanivå tillsätts där berörda
förvaltningar och bolag ingår. Arbetet leds av ordförande för NAVI
med stöd av kontaktperson på koncernstaben,
att varje nämnd och berört bolag säkerställer att dialog förs om
lösande av övergripande och specifika integrationsfrågor, där
koncernstaben fungerar som sammankallande,
att varje nämnd och bolag ser till att integrationsfrågor beaktas i den
egna organisationens verksamheter, och särskilda åtgärder vidtas
vid behov,
att kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att årligen följa upp
integrationsarbetet,
att ett ägardirektiv till Mitthem är att bolaget avsätter 100 lägenheter
per år från och med år 2016 för kommunens egna verksamheter, så
länge som de kommunala verksamheterna anser att behovet finns,
att kommunstyrelsen tillsammans med andra berörda nämnder
utreder hur kravet på att lägenheter ska avsättas till bostadssociala
ändamål vid nybyggnationer i kommunen ska se ut vid tecknande av
avtal,
att barn- och utbildningsnämnden åläggs att analysera vad den
statistik som visar tydliga skillnader för hur nyanlända klarar
utbildningen i Sundsvalls kommun jämfört med riket, står för, och
beslutar om de åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta
med detta,
att utreda om och hur en utvidgad kartläggningsverksamhet
exempelvis enligt Kristianstadmodelllen skulle kunna införas,
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att NAVI vidareutvecklar arbetssätt för alternativa vägar att lära sig
svenska kombinerat med praktik och med utbildningsvägar direkt mot
yrken,
att Sundsvalls kommun inför ett arbetssätt där man strategiskt
arbetar för att nyanlända ska finnas på alla skolor,
att Sundsvalls kommun tar ställning till att i samverkan med friskolor
i vår kommun skapar en gemensam antagning,
att barn- och utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (NAVI) samverkar för att
individuella utbildningsplaner för sent anlända elever tas fram av
gymnasieskolan och vuxenutbildningen tillsammans,
att i samverkan med berörda myndigheter utreda hur ett
”integrationstorg” kan skapas,
att ställa sig positiva till förslaget att Sundsvalls kommun arbetar, på
ett liknande sätt som Borlänge, med en sommarskola tillgänglig för
alla men att detta hanteras inom ramen för MRP-processen,
att kultur- och fritidsförvaltningen skapar någon form av incitament
för föreningarna att ta ett större ansvar över integrationsuppdraget,
exempelvis ett ekonomiskt incitament,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast, och senast i april
2016, återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i
Integrationsberedningens anda, och att kommunstyrelsen ansvarar
för att frågan efter att den nya modellen är fastställd,
att kommunstyrelsen årligen följer upp användandet av
schablonmedlen, samt
att varje nämnd ser till att kompetensen för att återsöka medel från
Migrationsverket finns inom den egna förvaltningen och
återrapporterar till kommunstyrelsen.
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på första, andra, tredje, femte, sjätte,
nionde, tionde, elfte och femtoende att-satsen i kommunstyrelsens
förslag. Vidare yrkar han bifall till följande att-satser och ändringar:
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att kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att årligen följa upp
integrationsarbetet och att avge ett mångkulturellt bokslut,
att barn- och utbildningsnämnden åläggs att analysera vad den
statistik som visar tydliga skillnader för hur nyanlända klarar
utbildningen i Sundsvalls kommun jämfört med riket, står för, och att
kommunfullmäktige beslutar om de åtgärder som behöver vidtas för
att komma tillrätta med detta,
att utreda om och hur en utvidgad kartläggningsverksamhet
exempelvis enligt Kristianstadmodelllen skulle kunna införas,
att barn- och utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (NAVI) samverkar för att
individuella utbildningsplaner för sent anlända elever tas fram av
gymnasieskolan och vuxenutbildningen tillsammans,
att i samverkan med berörda myndigheter utreda hur ett
”integrationstorg” kan skapas,
att ställa sig positiva till förslaget att Sundsvalls kommun arbetar, på
ett liknande sätt som Borlänge, med en sommarskola tillgänglig för
alla men att detta hanteras inom ramen för MRP-processen,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast, och senast i april
2016, återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på
fördelningsmodell av den statliga schablonersättningen i
Integrationsberedningens anda, och att kommunstyrelsen ansvarar
för att frågan efter att den nya modellen är fastställd,
att kommunstyrelsen årligen följer upp användandet av
schablonmedlen,
att varje nämnd ser till att kompetensen för att återsöka medel från
Migrationsverket finns inom den egna förvaltningen och
återrapporterar till kommunstyrelsen,
att inget mottagande är den bästa integrationspolitiska åtgärden,
att kommunen tar fram en handlingsplan för hur invandrarna ska
anpassas och uppmuntras att bli svenskar,
att kommunen beräknar den totala kostnaden för mottagandet, samt
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att kommunen tillfullo ska kräva statlig kompensation för
mottagningen.
Sven Bredberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare
önskar han få lämna en protokollsanteckning vilket ordföranden
godkänner.
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut,
dels Christiane Rüdiger (V) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins (SD) förslag. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att rapporten läggs till
handlingarna.
Reservation
Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Sven Nordlund (SD), Mats
Hellhoff (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina
Vallsten (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Sven Bredberg (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Att följande kompletteringar läggs till sjunde och tionde att-satsen i
kommunstyrelsens förslag:
att barn- och utbildningsnämnden åläggs att analysera vad den
statistik som visar tydliga skillnader för hur nyanlända klarar
utbildningen i Sundsvalls kommun jämfört med riket, står för, och
beslutar om de åtgärder som behöver vidtas för att bidra till målet
en likvärdig skola för alla,
att Sundsvalls kommun inför ett arbetssätt där man strategiskt
arbetar för att nyanlända ska finnas på alla skolor och i möjligaste
mån integreras med alla elever,
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-01-25 § 25, delas ut
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-01-11 § 13
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-12-15 - § 76
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00655-11
• Integrationsberedningens rapport, 2015-09-03
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12 § 354
• Koncernstabens skrivelse
Justerandes signatur
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Socialnämndens protokoll 2015-10-21 § 189
Socialtjänstens skrivelse
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll 2015-10-07 § 66
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integrations skrivelse
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 159
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
Mitthem AB:s remissvar, 2015-10-27
Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 140
Stadsbyggnadskontorets, skrivelse
Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-11-11 § 119
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse

____
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§ 8 Utökning av 2016 års internlåneram
(KS-2015-00877-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka 2016 års internlåneram med 75 mnkr från 31,7 mnkr till
106,7 mnkr i fastställd MRP 2016-2018,
att finansiera utökningen av internlåneramen genom ökad upplåning
med motsvarande belopp,
att syftet med utökningen är att finansiera etablering samt framtida
avetablering av boenden och utbildningslokaler för ensamkommande
flyktingbarn,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för internlånet samt
externa hyreskostnader söka boenden och utbildningslokaler i
befintliga lokaler eller andra alternativ till moduler i syfte att minska
årliga driftkostnader,
att en förfrågan om tillgänglig ledig kapacitet görs till samtliga
friskolor i Sundsvalls kommun. Vid ledig kapacitet ska friskolornas
lokaler prioriteras före inhyrning av moduler. Om detta inte medför
merkostnader för kommunen,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att innan eventuella moduler hyrs
för boenden så ska även externa hyresvärdar tillfrågas om ledig
kapacitet. Vid ledig kapacitet ska externa hyresvärdar prioriteras före
inhyrning av moduler. Om detta inte medför merkostnader för
kommunen.
Ärendet
Det stora behovet av boenden och utbildningslokaler för
ensamkommande flyktingbarn innebär att interlåneramen för 2016
behöver utökas med 75 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade 201509-28 § 265 om Mål- och resursplan för 2016 med plan för 20172018 och där avsattes 31,7 mnkr för internlån 2016. Finansieringen
av den utökade internlåneramen föreslås ske genom ökad upplåning.
Den ökade driftkostnaden som uppstår täcks av statsbidrag.
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Överläggning
Peder Björk (S) och Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Peder Björk (S) och Jörgen Berglunds (M) förslag. Detta blir också
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-01-11 § 11, separat utskickad
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-12-15 - § 236
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00877-1
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-25

20

§ 9 Samordningsansvar för framtida hantering
av utsatta EU-medborgare, återrapportering
(KS-2015-00874-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anvisa socialnämnden ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för
socialnämndens samordningsansvar för framtida hantering av utsatta
EU-medborgare,
att hänskjuta frågan om finansiering av socialnämndens
samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare,
till kompletteringsbudget 2016.
Ärendet
Socialnämnden begär ett tilläggsanslag med 1,5 miljoner kronor för
2016 med anledning av nämndens samordningsansvar för framtida
hantering av utsatta EU-medborgare. Koncernstaben föreslår att
socialnämnden anvisas ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor för
2016. Anslaget föreslås finansieras i kompletteringsbudget 2016.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) önskar få lämna varsin
protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner.
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare instämmer hon i Stefan Falks (L) protokollsanteckning.
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på ärendet samt att kommunfullmäktiges tidigare beslut som föranlett detta ärende upphävs.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins (SD) förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Protokollsanteckning
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi moderater hade ett annat förslag i fullmäktige kring hantering av
utsatta EU-medborgare än majoriteten. Beslutet som fullmäktige
fattade innebär ökade kostnader för socialnämnden. Då vårt förslag
inte vann gehör är det med hänsyn till majoritetens beslut rimligt att
socialnämnden får kostnadstäckning för detta.”
Stefan Falk (L) och Maria Algottsson (MP) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Enligt beslutet i kommunfullmäktige skall ingen avhysning ske av
migranterna på Södra kajen innan ett kommunalt alternativ tagits
fram och färdigställts. Detta har vår fullmäktigegrupp uppfattat som
ett skyndsamt ärende med tanke på boendesituationen över
vinterhalvåret. Därför är det förvånande och oroande att majoriteten
inte avser vidta åtgärder i denna del före sommaren enligt
uppgifter.”
Reservation
Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Sven Nordlund (SD), Mats
Hellhoff (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina
Vallsten (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-01-11 § 14
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00874-2
• Socialnämndens protokoll 2015-11-18 § 215
• Socialtjänstens skrivelse
____
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§ 10 Ändringar i kommunstyrelsens reglemente
(KS-2015-00632-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra i kommunstyrelsens reglemente enligt koncernstabens
förslag i tjänsteskrivelse daterad 2015-12-01, samt
att plan- och utvecklingsutskottet efter ett år får en redovisning om
hur den utökade delegationsrätten gällande fastighetsfrågor används.
Ärendet
Vissa verksamheter har tillkommit till kommunstyrelsen. Bland annat
har kommunstyrelsen fått ansvaret för sociala investeringsmedel som
beslutats av kommunfullmäktige samtidigt som FATI avvecklas.
Koncernstaben föreslår också en del förtydliganden kring till
exempel upphandling. Vidare har det skett några förändringar inom
personalområdet efter servicecenters och personalnämndens
införande.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-01-11 § 19
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00632-1
• Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, 2015-12-01
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§ 11 Motion (KD) om rörelse på schemat varje
dag
(KS-2015-00086-5)
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 12 Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya
och alternativa driftsformer
(KS-2014-00819-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Ärendet är ett svar på en motion från Stefan Falk (FP) om att införa
nya och alternativa driftsformer i Sundsvalls kommun.
Överläggning
Stefan Falk (L) och Annelie Luthman (L) yrkar bifall till motionen.
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD), Maria Algotsson (MP)
och Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på motionens första att-sats
och bifall till motionens andra och tredje att-sats, nämligen följande:
att kommunen ska säga ja till nya friskolor,
att valfriheten för våra äldre breddas så att lagen om
valfrihetssystem också ska omfatta äldreboenden.
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Stefan Falk (L) och Annelie
Luthmans (L) förslag och dels Alicja Kapica (M) med fleras förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Ordföranden konstarerar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ska nu ta fram ett motförslag.
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Votering genomförs med följande propositionsordning, den som
röstar bifall till Stefan Falk (L) och Annelie Luthmans (L) förslag
röstar JA och den som röstar bifall till Alicja Kapica (M) med fleras
förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 5 JA-röster, 22 NEJ-röster,
53 som avstår och 1 frånvarande, se bilaga 2.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att Aljcia Kapica (M)
med fleras förslag blir motförslag.
Vidare genomförs votering med följande propositionsordning, den
som röstar bifall till kommunstyrelsen förslag röstar JA och den som
röstar bifall till Alicja Kapica (M) med fleras förslag röstar NEJ.
Voteringen resulterar i 53 JA-röster, 22 NEJ-röster, 5 som avstår och
1 frånvarande.
Efter avslutad voteringen konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström(M), Hjördis Bredberg
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M),
Elisabeth Gisslin Burman (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen
Berglund (M), Thomas Burman (M), Per-Magnus Forsberg (M),
Habib Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Patrik
Gustavsson (M), Sven Bredberg (M), Arne Engholm (L), Annelie
Luthman (L), Maria Lilja (L), Stefan Falk (L), Ingeborg Wiksten (L),
Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Birgir Hjörleifsson
(MP), Maria Algotsson (MP), Johanna Thurdin (MP) och Tina
Hellberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-01-11 § 21
• Koncernstabens skrivelse
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
protokoll, 2015-10-07 § 65
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integrations skrivelse
• Socialnämndens protokoll 2015-09-23 § 166
• Socialtjänstens skrivelse
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-23 § 143
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-09-23 § 119
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse
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Lantmäterinämndens protokoll 2015-09-23 § 14
Lantmäterikontorets skrivelse
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-16 § 92
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
Miljönämndens protokoll 2015-09-09 § 47 samt
förvaltningsskrivelse
Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya och alternativa
driftsformer
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§ 13 Motion (MP) om cykelplan för Sundsvalls
kommun
(KS-2015-00496-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Ärendet
Miljöpartiet har i en motion yrkat på:
- Att ta fram en cykelplan för Sundsvalls kommun.
- Att cykelplanen ska dels bestå av en strategi som på ett tydligt
sätt prioriterar cykling. Dels ge förslag för en bra, snabb men
ändå en säker sammanhängande cykelinfrastruktur. Dels
förslag på hur underhållet kan hålla god standard på
cykelvägnätet året om och hur stödfunktioner och tjänster kan
utvecklas för cyklisterna.
- Att uppföljning av mätbara mål görs t.ex. i ett cykelbokslut.
Överläggning
Maria Algotsson (MP) önskar få lämna en protokollsanteckning,
vilket ordföranden godkänner.
Vidare konstaterar hon att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Protokollsanteckning
Maria Algotsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
"Vi ser positivt på att ett arbete med ett cykelprogram kommit igång
under året."
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-01-11 § 22
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2015-12-08 - § 157
• Koncernstabens skrivelse, KS-2015-00496-5
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-10-21 § 150
• Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse
• Motion (MP) om cykelplan för Sundsvalls kommun
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§ 14 Korta frågor – korta svar
(KS-2016-00007)
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet
att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får
även ställas till ordföranden eller vice ordföranden i en nämnd eller
kommunstyrelsens utskott.
Överläggning
• Jörgen Berglund (M) ställer en fråga om en inbjudan från
kommunalrådet om diskussioner kring investeringsbudgeten.
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan.
•

Maria Algotsson (MP) ställer en fråga om hur den nya
hanteringen av vikarier inom socialtjänsten påverkar de som
arbetar inom Skönsmomodellen.
Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande, svarar på frågan.
•

Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om ny teknik för
kontantlös hantering av betalningar vid exempelvis kommunala
skidanläggningar.
Åsa Ulander (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande, svarar på
frågan.
•

Bertil Swenson (M) ställer en fråga om ersättningar till gode män
i Sundsvalls kommun.
Elisabeth Unander (S), överförmyndarnämndens ordförande, svarar
på frågan.
•

Thomas Burman (S) ställer en fråga om statusen för ärendet om
gamla E4:an.
Anders Hedenius (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar på
frågan.
•

Mikael Gäfvert (M) ställer en fråga om en handlingsplan för
gifttunnor i Sundsvallsbukten.
Kjell Bergkvist (C), miljönämndens ordförande, svarar på frågan.
•

Hjördis Bredberg (M) ställer en fråga om sänkta markpriser som
incitament för ökat bostadsbyggande på landsbygden.
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar på
frågan.
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•

Ingeborg Wiksten (L) ställer en fråga om en förvaltningsövergripande strategi för mottagande av flyktingar.
Christiane Rüdiger (V), nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations ordförande, svarar på frågan.
•

Thomas Burman (M) ställer en fråga om priser för tomtmark på
landsbygden.
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar på
frågan.
•

Mikael Gäfvert (M) ställer en fråga om Sundsvalls kommuns
resepolicy.
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-25

30

§ 15 För kännedom
(KS-2016-00008)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
•

Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad
2016-01-12

•

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3:e
kvartalet 2015 (REV-2016-00002)

•

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
3:e kvartalet 2015. (REV-2016-00001)

•

Valärenden – vakanta uppdrag per 2016-01-13 (KS-2016-00010)
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Olof Andersson
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Roger Johansson
Cathrine Edström
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Malin Larsson
Tommy Eriksson
Lisa Lööf
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Ann-Charlotte Evrung
Burhan Hussain
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Peter Byström
Jeanette Hedlund
Niclas Burvall
Lina Heidenbeck
Margareta Engström
Hjördis Bredberg
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Annika Söderberg
Kent Larsson
Rebecca Lampinen
Robert Kuusikko
Britt-Marie Ståhl Olsson
Thomas Burman
Eva Lohman
Jan Heijbel
Gunilla Molin
Martin Ahlström
Linus Johansson
Åse Johansson
Per Wahlberg
Ulla Norgren
Lars Holmgren
Jonas Öhrnell
Erik Thunström
Anna Edin
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Tobias Larsson
Adele Flodin
Stefan Eriksson
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Habib Effati
Bertil Kjellberg
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)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Justerarnas signaturer

Sammanträdesdatum

Sida

2015-01-25

1 (2)

Tjänstgörande ersättare

Ja

Nej

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
X
X
X
X
X
X

Håkan Byberg

Rose-Marie Antonić

Michael Sjödin

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

Thomas Burman

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånvarande

Bilaga 2

Voteringslista
§ 12 Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya och alternativa
driftsformer
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Kjell Bergkvist
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Hans Zetterkvist
Annicka Burman
Christiane Rüdiger
Hicham Elkahtib
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Liza-Maria Norlin
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driftsformer

Ledamöter

Parti

Peder Björk
Diana Kapitanska
João Pinheiro
Anita Bdioui
Stefan Broman
Sabina Tjärnberg
Kjell Andersson
Therese Westin
Samreen Malik
Åsa Ulander
Anders Hedenius
Lena Österlund
Leif Nilsson
Arianne Sundman
Jonas Väst
Jenny Bjerkås
Tobias Larsson
Adele Flodin
Stefan Eriksson
Olof Andersson
Bodil Hansson
Niklas Säwén
Christina Nordenö
Roger Johansson
Cathrine Edström
Jan Lahti
Priscilda Helenius
Lena Sjöberg
Malin Larsson
Tommy Eriksson
Lisa Lööf
Jan-Olov Lampinen
Ann-Charlotte Evrung
Burhan Hussain
Soili Sollén
Peter Byström
Jeanette Hedlund
Niclas Burvall
Lina Heidenbeck
Margareta Engström
Hjördis Bredberg
Bertil Swenson
Mikael Gäfvert
Alicja Kapica
Elisabeth Gisslin Burman
Mats-Johan Adner
Jörgen Berglund
Tom Emanuelz
Per-Magnus Forsberg
Habib Effati
Bertil Kjellberg
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)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Justerarnas signaturer

Sammanträdesdatum

Sida

2015-01-25

1 (2)

Tjänstgörande ersättare

Håkan Byberg

Rose-Marie Antonić

Michael Sjödin

Ja

Nej

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

Thomas Burman

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånvarande

Bilaga 3

Voteringslista
§ 12 Motion (FP) om ett starkt Sundsvall med nya och alternativa
driftsformer

Elin Nilsson
Sven Bredberg
Patrik Gustavsson
Ingeborg Wiksten
Stefan Falk
Maria Lilja
Annelie Luthman
Arne Engholm
Hans Forsberg
Anne-Li Sjölund
Kjell Bergkvist
Linnéa Kjellman
Hans Zetterkvist
Annicka Burman
Christiane Rüdiger
Hicham Elkahtib
Hans Brynielsson
Liza-Maria Norlin
Angel Villaverde
Maria Algotsson
Johanna Thurdin
Tina Hellberg
Johnny Skalin
Lars Skoglund
Sven Nordlund
Stig Bergström
Jan Björnefax
Roland Persson
Christina Vallsten
Börje Mattsson

Ordförandens signatur

(M)
(M)
(M)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(KD)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Justerarnas signaturer

Sammanträdesdatum

Sida

2015-01-25

2 (2)
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Birgir Hjörleifsson

Mats Hellhoff

X
X
X
X
X
X
X
X
53

Utdragsbestyrkande

22

5

1

