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Justering
Till justerare utses Jonas Väst och Sven Bredberg med Annicka
Burman och Per-Magnus Forsberg som ersättare.
____
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Dagordning
Det noteras till protokollet att ärende 7 ”Interpellationssvar - Hur
genomförs genusstrategin i Sundsvalls skolor?” och ärende 8
”Interpellationssvar - Konsekvenser av välfärdutredningen” utgår
från dagordningen.
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§ 96 Information från tillförordnad
kommundirektör Anneli Wikner
(KS-2017-00005)
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges
sammanträden informera om aktuella ämnen.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar tillförordnad kommundirektör
Anneli Wikner om följande:
•

Aktiviteter under påskhelgen, anordnade av Sundsvalls
kommun

•

Infrastrukturminister Anna Johanssons besök i Sundsvall den
19:e april 2017

•

SCA:s satsning i regionen, bland annat en satsning på 7,8
miljarder på ny fabrik, blir största bolaget i Västernorrland
med ett nytt huvudkontor i Sundsvall

•

Ankarsviks skola vann tävlingen ”Vi i femman”, uppstart av
olika yrkesutbildningar och renoveringen av Hedbergska
skolan är klar

•

Sundsvall finns nu i spelet Minecraft

•

Våren är här vilket bland annat innebär sandupptagning och
plantering av vår-blomster runt om i kommunen. Uppstart av
olika byggen kommer också ske under våren.

____
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§ 97 Allmänhetens frågestund
(KS-2017-00004)
Ärendet
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00
torsdagen före fullmäktige sammanträder.
Överläggning
• Thomas Lundmark ställer en fråga om hur finansieringen är
uppdelad på olika intressenter gällande byggandet av
Logistikparken.
Frågan besvaras av ordförande för Sundsvall Logistikpark
AB, Anita Bdioui (S).
•

Erik Brogren ställer en fråga om delaktighet att föra fram
synpunkter som remissinstans vad gäller boendeparkering på
Västermalm.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

•

Jenny Samuelsson ställer en fråga om tillvägagångssätt för att
minska nedskräpning i stadsmiljön.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

____
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§ 98 Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark
AB
(KS-2017-00387)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Vid dagens sammanträde informerar Vd:n för Sundsvall Logistikpark
AB, Sven Magnusson, bland annat om:
•

Organisationsförstärkningen och flytten av Sundsvall
Logistikpark AB:s kontor till Storgatan 22

•

Beslutet i kommunfullmäktige den 27 februari 2017 om
ändrade ägarförhållanden i Sundsvall Hamn AB

•

Upphandling av entreprenör slutförd under mars 2017,
entreprenör blir PEAB

•

Miljömålsdomstolens deldom den 12 april 2017

•

Tidplan med Trafikverket och SCA avseende Logistikparken

____
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§ 99 Frågor enligt kommunallagen
(KS-2017-00011)
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 två
arbetsdagar före fullmäktige sammanträder.
Överläggning
Inga frågor enligt kommunallagen har lämnats in till dagens
sammanträde.
____
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§ 100 Inkomna motioner
(KS-2017-00306, KS-2017-00331, KS-2017-00335, KS-2017-00395,
KS-2017-00396)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•
•
•
•
•

Motion (MP) angående ansvarsfulla investeringar
Motion (L) om att införa trygghetsvakter i Sundsvall
Motion (L) om åtgärder för att öka resandet med
kollektivtrafik
Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls
kommun och tjejjouren Skogsrå i Sundsvall
Motion (KD) angående arbete mot microplaster

Ärendet
Fem motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (MP) angående ansvarsfulla investeringar, 2017-0327
• Motion (L) om att införa trygghetsvakter i Sundsvall, 201704-03
• Motion (L) om åtgärder för att öka resandet med
kollektivtrafik, 2017-04-03
• Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls
kommun och tjejjouren Skogsrå i Sundsvall, 2017-04-19
• Motion (KD) angående arbete mot microplaster, 2017-04-24
____
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§ 101 Inkomna interpellationer
(KS-2017-00393)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att följande interpellation får ställas:
•

Interpellation om att öka tryggheten i vår stad

Bakgrund
En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde.
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande
sammanträde.
Beslutsunderlag
• Interpellation från Stefan Falk (L) till Peder Björk (S) om att
öka tryggheten i vår stad, daterad 2017-04-19
____
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§ 102 Interpellationssvar - Hur genomförs
genusstrategin i Sundsvalls skolor?
(KS-2017-00232)
Interpellationssvaret utgår från dagordningen och kommer att
behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj.
____
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§ 103 Interpellationssvar - Konsekvenser av
välfärdsutredningen
(KS-2017-00232)
Interpellationssvaret utgår från dagordningen och kommer att
behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj.
____
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§ 104 Valärenden
(KS-2017-00010)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Holger Daniels (MP) avsägelse som ledamot i
miljönämnden,
att utse Wiltrud Daniels (MP) till ny ledamot i miljönämnden efter
Holger Daniels (MP), för återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Mats-Johan Adners (M) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i Kommunförbundet
Västernorrland,
att bevilja Mats-Johan Adners (M) avsägelse som ledamot i
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, ersättare i Svenska
Kommun Försäkrings AB och ägarombud för Midlanda fastigheter
AB fr o m respektive bolags ordinarie bolagsstämma den 19 maj
2017,
att notera Länsstyrelsens beslut om val av nuvarande ersättare Erik
Thunström (C) som ledamot i kommunfullmäktige efter Anne-Li
Sjölund (C) fr o m 7 april 2017 för återstående delen av
mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens beslut om val av Calle Jonsson (C) som ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Erik Thunström (C) fr o m 7
april 2017 för återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Anders Johanssons avsägelse som ledamot (tjänsteman) i
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB,
att utse Örjan Folkesson till ledamot (tjänsteman) i Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB, fram till ordinarie bolagsstämma
2019,
att notera att följande fyllnadval måste göras efter avlidne Bertil
Hörnqvist (KD): ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kulturoch fritidsnämnden,
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att utse Ulf Broman (S) till ny lekmannarevisor i Svenska Kommun
Försäkrings AB fram till ordinarie bolagsstämma 2019,
att bevilja Bodil Hanssons (S) avsägelse som ledamot i Leader
Mittland Plus fr o m föreningens extra årsmöte den 13 september
2017,
att bevilja Bodil Hanssons (S) avsägelse som ledamot i ägarrådet för
Medelpads Räddningstjänstförbund,
att bevilja Bodil Hanssons (S) avsägelse som ledamot i
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB fr o m ordinarie bolagsstämma
den 11 maj 2017,
att bevilja Lina Heidenbecks (M) avsägelse som ägarombud för
Korsta Oljelager AB, REKO Sundsvall AB, ServaNet AB, Sundsvall
Elnät AB och Sundsvall Energi AB,
att utse Karaman Chalak (S) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Tobias Larsson (S), för återstående delen
av mandatperioden,
att utse Eva Bergström Selling (S) till ny ledamot i
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB efter Bodil Hansson (S), fr o m
ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2017 fram till ordinarie
bolagsstämma 2019,
att utse Bertil Kjellberg (M) till ny ledamot i Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB och ny ersättare i Svenska Kommun
Försäkrings AB efter Mats Johan Adner (M), fram till ordinarie
bolagsstämma 2019,
att utse Tom Emanuelz (M) till ägarombud för Midlanda fastigheter
AB efter Mats Johan Adner (M), fram till ordinarie bolagsstämma
2019,
att utse Tom Emanuelz (M) till ägarombud för Korsta Oljelager AB,
REKO Sundsvall AB, ServaNet AB, Sundsvall Elnät AB och
Sundsvall Energi AB efter Lina Heidenbeck (M), fram till respektive
bolags ordinarie bolagsstämma 2019,
att utse Gunilla Molin (M) till ny ersättare i Kommunförbundet
Västernorrland efter Mats-Johan Adner (M) för återstående delen av
mandatperioden,
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att utse Linda Essreell (M) till ny ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Felicia
Karlsson (M), för återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Ademir Zilics (L) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, samt
att utse Elise Backman (L) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Ademir Zilic (L), för återstående delen av
mandatperioden.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2017-04-12, reviderad 2017-04-21 samt
kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde
____
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§ 105 Kompletteringsbudget 2017
(KS-2017-00238-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Kompletteringsbudget 2017 enligt föreliggande förslag
daterat 2017-03-15.
Ärendet
Kompletteringsbudgeten 2017 omfattar finansiering av tidigare
beslutade anslag som innebär ökade driftskostnader med 4,9 mnkr.
Finansieringen av dessa anslag föreslås ske genom ianspråktagande
med 4,9 mnkr av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov
på 5 mnkr.
De anslag som föreslås ingå i Kompletteringsbudgeten 2017 är:
Driftskostnader
CEMR-deklaration för jämställdhet, 1 mnkr.
Ordförandeförslag om fler bostäder, 1,8 mnkr.
Åkroken Science Park – utökad finansering, 2 mnkr.
Minnessten för veteraner, 0,1 mnkr.
Investering
KFN; investeringsbudget utrustning Arenafastigheter, 1,5 mnkr.
Kompletteringsbudgeten 2017 innebär även förslag på revidering av
budgeterade skatteintäkter för år 2017 i fastställd MRP 2017-2020.
Koncernstaben konstaterade redan under hösten 2016 att de
skatteintäktsprognoser som ligger till grund för fastställd MRP 20172020 under 2017 förmodligen inte skulle komma att uppgå till de
budgeterade. I samband med kommunstyrelsens beslut 2016-11-14 §
281 om ekonomiska ramar för 2017 beslutades därför att uppmana
nämnderna att reservera medel motsvarande 0,5 % av tilldelad
nettoram om skatteintäkterna varaktigt minskar.
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Koncernstaben har nu konstaterat att prognosen för skatteintäkterna
2017 kommer att avvika med 38,7 mnkr jämfört med budgeterade.
För att behålla resultatnivån på 145,8 mnkr enligt fastställd MRP
2017-2020 behöver kommunens nettokostnader sänkas med 38,7
mnkr.
Koncernstaben kan samtidigt redan nu konstatera att inom
kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter kommer ett
överskott att uppstå 2017. De anslag som inte kommer att förbruka
hela sin budget är bl a kompensation till nämnderna för ökade
hyreskostnader, kvarvarande anslag för förbrukning av tidigare års
överskott, verksamhetsmedel för nya äldreboenden.
Koncernstabens förslag är därför att de minskade skatteintäkterna
balanseras mot minskade ramar inom kommunstyrelsens
kommungemensamma verksamheter innebärande att fastställd
resultatnivå på 145,8 mnkr kan behållas. Förslaget innebär samtidigt
att de medel som reserverats inom nämndernas ramar (0,5 %) inte
behöver ianspråktas i detta läge utan kan vara kvar som en reserv om
ytterligare revideringar av fastställd MRP behöver göras under 2017.
Överläggning
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare önskar han lämna en protokollsanteckning.
Stefan Falk (L) instämmer i Angel Villaverdes (MP) yrkande.
Vidare önskar han lämna en protokollsanteckning.
Peder Björk (S) instämmer i Angel Villaverdes (MP) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningarna får
lämnas.
Protokollsanteckning
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
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"Miljöpartiet förutsätter att de medel som nämnderna har ålagts att
reservera, inte ska behöva reserveras längre än nödvändigt. Senast
efter halvårsskiftet bör nämnderna fritt kunna disponera medlen om
inget oförutsett har hänt innan dess"
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Liberalerna tillstyrker förslaget till kompletteringsbudget då vi
redan tidigare yrkat i enlighet med de förändringar som ingår i
dagens beslut. I övrigt hänvisar vi till vårt MRP-förslag i juni 2016.”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 107
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-03-21, § 25
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00238-1
____
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§ 106 Utvärdering av kommunens samlade
system för intern kontroll 2016, bolagen
(KS-2017-00025-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera rapporten.
Ärendet
Vid genomgång av bolagens internkontrollplaner, uppföljning och
utvärdering av dessa framkommer att processen överlag fungerar bra.
Några bolag har dock inte följt kommunens internkontrollreglemente
fullt ut avseende formaliafrågor. Det viktigaste är dock att syftet med
internkontrollen uppfylls; att säkerställa en effektiv och säker
verksamhet som utvecklas kontinuerligt för att uppnå de
övergripande målen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 109
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-03-21,§ 27
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00025-3
____
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§ 107 Rapport och utvärdering av internkontrollen
2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund
(KS-2017-00137-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera föreliggande rapport och utvärdering.
Ärendet
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en
inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Enligt kommunallagen ska tillämpliga delar även gälla
kommunalförbund.
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra.
Kommunen och räddningstjänstförbundet har omfattande
uppföljningar som månads-och tertialredovisningar, som är en del i
internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring
kontrollplanerna. Medelpads Räddningstjänstförbund har under 2016
arbetat med tre av fyra områden som fanns på den beslutade planen.
Det fjärde området förs över till 2017 års plan och för de andra tre
områdena finns förslag på åtgärder som förbättrar rutinerna.
Räddningstjänst-förbundet har i beslut uttalat att arbetet med den
interna kontrollen för 2016 varit tillfredsställande.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-03-13 - § 82
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-02-21 - § 13
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00137-1
• MRF protokoll 2016-12-09 § 59
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Förslag till beslut om årsredovisning av internkontroll för 2016
Interkontrollrapport 2016 fungerande materiel på
räddningsfordonen
Internkontrollrapport 2016 inköpsdelegationer och kunskapsnivå
inom området
Internkontrollrapport 2016 rutiner för ekonomisk uppföljning
Rapportering internkontrollplan 2016
Självdeklaration internkontroll 2016 förbundschef
Mål och resursplan 2017

____
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§ 108 Ägaruppdrag för Medelpads
Räddningstjänstförbund 2016-2019
(KS-2017-00162-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads
räddningstjänstförbund 2016-2019,
att beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i
Ånge och Timrå fattar beslut med motsvarande innebörd.
Ärendet
Antagande av dokumentet Ägaruppdrag – Medelpads
räddningstjänstförbund 2016-2019.
Överläggning
Christina Vallsten (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
men med följande ändringsyrkande:
att följande mening stryks ur sista stycket under avsnitt 5.4.3:
”MRF ska prioritera rekrytering av fler kvinnliga brandmän
och medarbetare av annan etnisk härkomst.”
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Christina Vallstens (SD) förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mats Hellhoff (SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skallin (SD), Stig
Bergström (SD), Anders Harald (SD), Roland Persson (SD),
Christina Vallsten (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 111
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-03-21, § 29
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00162-1
• Ägaruppdrag-MRF 2016-2019
____
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§ 109 Ägardirektiv för ServaNet AB
(KS-2017-00105-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna ägardirektiv för ServaNet AB, samt
att godkännandet gäller under förutsättning att beslut med
motsvarande innebörd fattas av fullmäktige i övriga ägarkommuner.
Ärendet
Antagande av ägardirektiv för ServaNet AB.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 110
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-03-21, § 28
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00105-2
• Förslag ägardirektiv ServaNet 161130
____
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§ 110 Framtida hantering av fastigheten Sköle
1:106, Matfors Folkets Hus
(KS-2016-00180-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Sundsvalls kommun fortsättningsvis ska vara ägare av fastigheten
Sköle 1:106, Matfors Folkets hus,
att kultur- och fritidsnämnden ska vara internhyresgäst av lokalerna,
att kultur- och fritidsnämnden ska hyra ut lokalerna till föreningslivet
via uthyrningsbyråns ordinarie verksamhet och regelverk,
att kultur- och fritidsnämnden för ändamålet medges förbruka 900
000 kr för verksamhetsåret 2017 och att denna budgetavvikelse
undantas vid överföring av resultat från 2017 till 2018.
att kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 300 000 kr årligen från och
med 2018 och framåt samt att beloppet arbetas in i Mål- och
resursplan för 2018 med plan för 2019-2020, teknisk omräkning, och
att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att så långt som det är
möjligt driva verksamheten genom att engagera förningslivet.
Ärendet
Ställningstagande kring framtida hantering av fastigheten Sköle
1:106, Matfors Folkets hus och Sundsvalls kommuns engagemang i
lokaluthyrningen till föreningslivet.
Överläggning
Jeanette Hedlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Berglund (M) yrkar följande:
att avyttra fastigheten, Matfors Folkets Hus
Vidare önskar han lämna en protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) och Sven Bredberg (M) instämmer i Jörgen
Berglunds (M) yrkande.
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

26

Stefan Falk (L), Soili Sollén (S), Kjell Bergkvist (C) och Roland
Grafström (S) instämmer i Jeanette Hedlunds (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas.
Reservation
Thomas Burman (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M),
Elisabeth Gisslin Burman (M), Jan Heijbel (M), Jörgen Berglund
(M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Gunilla Molin
(M), Bertil Kellberg (M), Linus Johansson (M), Sven Bredberg (M),
Hans Brynielsson (KD) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig
mot beslutet.
Protokollsanteckning
Jörgen Berglund (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi moderater anser att Matfors Folkets Hus fyller en viktig funktion
för delar av Matfors samhälle med omnejd. Vi är övertygade att ett
övertagande av fastigheten av annan aktör skulle innebära fler och
bättre möjligheter att utveckla och utvidga verksamheten.”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 112
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-03-21, § 30
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00180-1
• Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiets förslag
____
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§ 111 Pensionsstrategi för Sundsvalls kommun,
revidering
(KS-2017-00124-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva pensionsstrategin daterad 2014-05-26,
att anta pensionsstrategi daterad 2017-01-04, samt
att uppdra åt personalnämnden att ta fram och upprätthålla de rutiner
och riktlinjer som nämnden behöver för sitt uppdrag.
Ärendet
Ändring av Sundsvalls kommuns pensionsstrategi.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 115
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-03-14, § 27
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00124-2
• Pensionsstrategi för Sundvalls kommun - reviderad

____
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§ 112 Personalnämndens reglemente, revidering
(KS-2017-00125-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva reglemente för personalnämnden, daterat 2015-11-30,
att anta reglemente för personalnämnden, daterat 2017-01-04, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att övriga nämnders
reglementen överensstämmer med kommunstyrelsens beslut om
kommundirektörens organisatoriska roll och ställning.
Ärendet
Ändring av personalnämndens reglemente.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 116
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-03-14, § 28
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00125-2
• Reglemente för personalnämnden 2017-01-04
____
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§ 113 Översyn av de kommunala
rådsfunktionerna trygghetsråd och folkhälsoråd
(KS-2015-00864-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Ärendet
Ärendet handlar om att avveckla Trygghetsrådet och Folkhälsorådet i
Sundsvalls kommun och istället bilda ett nytt råd för social
hållbarhet. Det förebyggande föräldrastödet föreslås flyttas från barnoch utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Överläggning
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men
med följande tilläggsattsats:
att uppdra till kommunstyrelsen att utse en ledamot från
Sverigedemokraterna att ingå i det nya rådet
Ingeborg Wiksten (L) yrkar på att ärendet återremitteras med
följande motivering:
att kommunen aktivt deltar i SKLs arbete Strategi för hälsa
och att man åtkommer till fullmäktige med ett tydligare
förslag hur man organiserar och arbetar med förebyggande
ohälsa för kommunens invånare
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Liza-Maria Norlin (KD), Jörgen Berglund (M) och Maria Algotsson
(MP) instämmer i Ingeborg Wikstens (L) återremissyrkande.
Lena Österlund (S) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande. Vidare
yrkar hon avslag till Ingeborg Wikstens (L) återremissyrkande.
Hans Forsberg (C), Niklas Säwén (S) och Kjell Bergkvist (C)
instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande.
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Mats Hellhoff (SD) instämmer i första hand med Ingeborg Wikstens
(L) återremissyrkande och i andra hand yrkar han på sitt tidigare
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Ingeborg Wiksten (L) med fleras
återremissyrkande och dels Mats Hellhoffs (SD) förslag.
Hon frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Votering begärs av Stefan Falk (L) och ska verkställas.
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som
röstar bifall till att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som
röstar bifall till att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Votering
resulterar i 46 JA-röster och 35 NEJ-röster, se bilaga 2.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 120
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-03-21, § 18
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00864-1
____
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§ 114 Antagande av Handlingsplan för
bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020
(KS-2016-00960-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Sundsvalls kommuns mål för bredbandstillgången år 2020 höjs
från att 90 procent till att 95 procent av alla hushåll och företag i
kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s,
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag på mål som innebär att 100 procent
av alla hushåll och företag i kommunen har tillgång till snabbt
bredband år 2025,
att anta Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden
2017-2020 som styrdokument,
att Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, Mål och
resursplan för Sundsvalls kommun, RIKARE (HT21) och
Översiktsplan Sundsvall 2021 utgör överordnade styrdokument till
handlingsplanen,
att uppdra till kommunstyrelsen, Sundsvall Elnät AB och ServaNet
AB att genomföra de åtgärder som de ansvarar för i handlingsplanen,
att delegera rätten till kommunstyrelsen att, för perioden 2017-2020,
fatta beslut om investeringsbidrag till Sundsvall Elnät AB om högst
25 miljoner kr per år för fiberinvesteringar på Sundsvalls kommuns
landsbygd, utifrån handlingsplanens villkor och kriterier, och att
bidraget finansieras genom utdelning som Stadsbacken AB årligen
lämnar till kommunen för den aktuella perioden, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå de ändringar som behövs i
Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun och andra
relevanta styrande dokument för kommunens nämnder och berörda
kommunala bolag, utifrån Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på
landsbygden 2017-2020 och revideringen av kommunens
bredbandsmål.
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Ärendet
Ärendet handlar om förslag till revidering av kommunens
bredbandsmål samt förslag till antagande av Handlingsplan för
bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 122
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-03-21, § 21
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00960-2
• Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 20172020
• Sundsvall Elnäts och ServaNets remissvar
• Koncernstabens beaktande av Sundsvall Elnäts och ServaNets
remissvar
____
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§ 115 Förslag till strategi för att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism
(KS-2017-00170-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta strategi för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism med nedanstående tillägg/ändringar:
3.1
Ny sista mening i sista stycket.
Strategins syfte är att klargöra och ge övergripande inriktning på
kommunkoncernens arbete mot våldsbejakande extremism
3.2
Ny första mening i sista stycket
Strategin mot våldsbejakande extremism handlar om ett främjande,
förebyggande och förhindrande arbete och hur vi agerar när och om
vi får kännedom om aktiva, avhoppare och i förekommande fall
hemvändare.
4.1.3
Tillägg till sista strecksatsen
Åtgärder för att förhindra att finansiering från kommunkoncernen
inklusive nyttjande av kommunala fastigheter sker till personer,
föreningar, organisationer och andra som bedriver verksamhet som
syftar till att skada det demokratiska samhället.
Framtagande av arbetsrutiner till kommunkoncernens anställda för att
upptäcka och agera vid kännedom om avslutad eller pågående
våldsbejakande extremism
4.2.1
Tillägg till första stycket
Kommunen ska initiera ett närmare informationsutbyte mellan
säkerhetspolis, polis och kommun för att säkerställa att nödvändig
information delas
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4.4.2
Nytt mål
Anhöriga till personer som anslutit till eller misstänks komma att
ansluta sig till eller hoppat av eller hemvänt från miljöer med
våldsbejakande extremism ska få det stöd de behöver för att bidra till
personen/personernas återanpassning.
att för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism skall
handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige senast 2017-12-31,
att nämnderna skall återrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen
senast 2018-06-30, samt
att samordningsansvaret för arbetet mot våldsbejakande extremism
flyttas från kultur- och fritidsförvaltningen till koncernstaben.
Ärendet
Trygghetsrådet har, som en del i trygghetsarbetet, initierat
framtagandet av en strategi för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Ett förslag till strategi har tagits fram av
en arbetsgrupp samordnad av trygghetssamordnaren.
Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till strategi.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut men med följande tilläggsattsats:
att samordningsansvaret för arbetet mot våldsbejakande
extremism flyttas från kultur- och fritidsförvaltningen till
koncernstaben
Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) instämmer i Bodil
Hanssons (S) yrkande.
Anders Hanraldh (SD) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande.
Vidare önskar han lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är
kommunstyrelsens förslag med Bodil Hanssons (S) tilläggsattsats.
Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningen får lämnas.
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Protokollsanteckning
Anders Haraldh (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”All form av radikalisering, all form av extremism, oavsett höger,
vänster eller religiös extremism, är skadlig för samhället. Vi såg
tydligt nu senast i Stockholm konsekvensen av radikaliseringen i
samhället. Under flera år har vi i Sverigedemokraterna varnat för
detta. Vi är däremot skeptisk till vad genusperspektiv har med saken
att göra. Det är viktigt att oavsett kön, motverka all form av
våldsbejakande extremism."
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 123
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-03-21, § 22
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00170-2
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-01-25 § 7
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2016-12-19
• Strategi för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
2016-12-19
• Bilaga 1 våldsbejakande extremism en sammanfattning
• Bilaga 2 Den nationella samordnarens rekommendationer
• Bilaga 3 Cheklista att tänka på vid våld och hot
• Bilaga 4 Exempel på preventionsnivåer
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 § 60
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-05-02
Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning,
integration 2016-04-20 § 43
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integration
skrivelse 2016-03-29
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-05-18 § 61
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2016-04-12
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-20 § 77
• Socialtjänstens skrivelse
• Mitthem AB:s yttrande
• Medelpads Räddningstjänstförbunds yttrande
• Service och teknikförvaltningen, säkerhetsenhetens yttrande
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

36

§ 116 Granskning av Svenska
Kommunförsäkrings AB, Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB och Kommun
Garanti Reinsurance S.A
(KS-2017-00363)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge i uppdrag till ledamöter från Sundsvalls kommun i styrelserna
för Svenska Kommunförsäkrings AB, Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB och Kommun Garanti Reinsurance S.A att
genomföra en granskning av resor, representation, möten,
konferenser och andra inköp gjorda av anställda och styrelse för tiden
från bolagens uppstart till och med 2011,
att granskningen utförs av en oberoende och utomstående part.
Ärendet
Jörgen Berglund (M) har väckt ett ärende om att Sundsvalls kommun
ska initiera en granskning av de tre försäkringsbolag som kommunen
är delägare i.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Jäv
Peder Björk (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av
ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 128
____
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§ 117 Motion (M) om en kommunal handlingsplan
för hantering av våldsbejakande extremism
(KS-2015-00955-12)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Kommunfullmäktiges ledamöter Jörgen Berglund (M) och Habib
Effati (M) har lämnat in en motion om handlingsplan för hantering av
våldsbejakande extremism. Förslagen i motionen är, förutom att
kommunen tar fram en handlingsplan, att uppdra till
kommunstyrelsen och Stadsbacken AB att skyndsamt ta fram rutiner
och riktlinjer för att förhindra finansiering och nyttjande av lokaler
till föreningar och dylikt som bryter mot kommunens värdegrund.
Ärendet återremitterades av plan- och utvecklingsutskottet 2016-1004, § 51. Den här skrivelsen är ett svar på den återremissen.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen Berglund (M) och LizaMaria Norlins (KD) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Thomas Burman (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M),
Elisabeth Gisslin Burman (M), Jan Heijbel (M), Jörgen Berglund
(M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Gunilla Molin
(M), Bertil Kellberg (M), Linus Johansson (M) och Sven Bredberg
(M) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 125
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-03-21, § 24
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00955-12
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2016-10-04 §51
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-02-22 §19
• Förslag från S och V till ändringar i ärende om taxor och avgifter
inom - Kultur- och fritidsnämndens AU 2017-02-08
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 § 62
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-05-02
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-27 § 51
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-04-05
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-20 § 78
• Socialtjänstens skrivelse
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20 § 44
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning,
integration 2016-04-20 § 51
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integrations
skrivelse 2016-03-18
• Svenska kommunförbundets PM om uthyrning av lokaler
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2016-02-19 § 20
• Stadsbacken AB:s skrivelse
• Motion (M) angående kommunal handlingsplan för hantering av
våldsbejakande extremism 2015-12-16

____
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 118 Motion (L) om att motverka våldsbejakande
extremism
(KS-2015-00956-11)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Fullmäktigegruppen för Liberalerna har lämnat in en motion om att
motverka våldsbejakande extremism. Ärendet behandlades i planoch utvecklingsutskottet, vilket 2016-10-04, § 52 beslutade att
återremittera ärendet. Denna tjänsteskrivelse är ett svar på
återremissen.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen.
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan
Falks (L) yrkande.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Maria Lilja (L), Annelie
Luthman (L), Ulla Norgren (L), Thomas Burman (M), Margareta
Engström (M), Hjördis Bredberg (M), Bertil Swenson (M), Mikael
Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Jan
Heijbel (M), Jörgen Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus
Forsberg (M), Gunilla Molin (M), Bertil Kellberg (M), Linus
Johansson (M), Sven Bredberg (M), Hans Brynielsson (KD) och
Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 124
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-03-21, § 23
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00956-11
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2016-10-04 §52
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 § 61
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2016-05-02
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämndens 2016-04-27 § 52
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-04-07
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-20 § 79
• Socialtjänstens skrivelse
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20 § 45
• Remissvar kultur- och fritidsnämnden
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning,
integration 2016-04-20 § 50
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integrations
skrivelse
• Motion (L) motverka våldsbejakande extremism, 2015-12-21
____
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 119 Motion (KD) om införande av minskning av
antalet valkretsar i Sundsvalls kommun från 4 till
1
(KS-2016-00224-10)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Ärendet
Kristdemokraternas Liza-Maria Norlin har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som handlar om att minska antalet valkretsar i
Sundsvalls kommun, från nuvarande 4, till 1. Det här ärendet är
koncernstabens svar på motionen.
Överläggning
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med
följande redaktionella förändring:
ordet Indal i attsats tre i kommunstyrelsens förslag till beslut
2017-04-10 § 126 ändras till Indalen
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras
och i andra hand yrkar hon bifall till motionen.
Motivering till att återremittera ärende är:
majoritetens förslag till beslut behöver återremitteras för att
kompletteras med ett beslutsunderlag som:
- påvisar effekterna av två valkretsar i jämförelse med en i
samband med att den nya vallagen träder i kraft.
- beskriver konsekvenserna av att kommunen indelas i två
valkretsar på följande sätt: 1. Skön, Sundsvall. 2. Alnö,
Njurunda, Tuna/Attmar, Stöde, Indal, Selånger.
- beskriver möjligheten att ha flera valsedlar även om det
endast är en valkrets.
- påverkas personvalssystemet beroende på en eller två
valkretsar?
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Stefan Falk (L), Mats Hellhoff (SD), Hans Brynielsson (KD), Maria
Algotsson (MP), Jörgen Berglund (M) och Gunilla Molin (M)
instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande.
Jan Lahti (S), Roger Johansson (S), och Hans Forsberg (C)
instämmer i Niklas Säwéns (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med
fleras återremiss yrkande i första hand och bifall till motionen i andra
hand.
Hon frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Votering begärs av Stefan Falk (L) och ska verkställas.
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som
röstar bifall till att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som
röstar bifall till att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Votering
resulterar i 46 JA-röster och 35 NEJ-röster, se bilaga 3.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
• Kristdemokraternas, Moderaternas och Liberalernas motivering
till återremiss av ärende 24, 2017-04-24
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-04-10 - § 126
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-03-21, §25
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00224-10
• Demokrati- och uppföljningsberedningens protokoll 2017-02-24
• Demokratiberedningen, antalet valkretsar
• Remissvar (V) valkretsindelning
• Remissvar (C) valkretsindelning
• Remissvar (KD) valkretsindelning
• Remissvar (L) valkretsindelning
• Remissvar (M) valkretsindelning
• Remissvar (S) valkretsindelning
• Remissvar (MP) valkretsindelning
• Protokollsutdrag 2016-02-29 § 19
• Motion (KD) om införande av minskning av antalet valkretsar i
Sundsvalls kommun från 4 till 1, 2016-02-29
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 120 Korta frågor - korta svar
(KS-2017-00007)
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
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
____
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Kommunfullmäktige
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§ 121 För kännedom
(KS-2017-00008)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad
2017-04-11
• Valärenden – vakanta uppdrag daterad 2017-04-12, reviderad
2017-04-24 (KS-2017-00010)
• Redovisning av obesvarade och bifallna motioner april 2017 (KS2017-00263)
• Ej verkställda beslut enligt LSS Q 4 2016 (SN-2017-00014)
____
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Utdragsbestyrkande

Ledamöter
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Närvarolista
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Närvarande 1

Jäv paragraf

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

§ 116

Lena Sjölén

§ 116

Roland Grafström,
Lars-Åke Andersson

§§ 96-114
§§ 115-121

Annika Söderberg

§§ 96-121

Kent Larsson

§§ 96-121

Thomas Burman

§§ 96-121

Peder Björk
Diana Kapitanska
João Pinheiro

(S)
(S)
(S)

X
X
-

Anita Bdioui
Stefan Broman
Patrik Eriksson
Kjell Andersson
Therese Westin
Håkan Byberg
Åsa Ulander
Anders Hedenius
Lena Österlund
Leif Nilsson
Arianne Sundman
Jonas Väst
Jenny Bjerkås
Rose-Marie Antonic
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
Ulf Sjölinder
Jeanette Hedlund
Niclas Burvall
Lina Heidenbeck
Margareta Engström
Hjördis Bredberg
Bertil Swenson
Mikael Gäfvert
Alicja Kapica
Elisabeth Gisslin
Burman

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

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

Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.
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Utdragsbestyrkande

Mats-Johan Adner
Jörgen Berglund
Tom Emanuelz
Per-Magnus Forsberg
Habib Effati
Bertil Kjellberg
Elin Nilsson
Sven Bredberg
Patrik Gustavsson
Ingeborg Wiksten
Stefan Falk
Maria Lilja
Annelie Luthman
Arne Engholm
Hans Forsberg
Erik Thunström
Kjell Bergkvist
Linnéa Kjellman
Erik Thunström
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)
(M)
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(L)
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(KD)
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(MP)
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(MP)
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(SD)
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(SD)
(SD)
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Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Jan Heijbel

§§ 96-121

Gunilla Molin

§§ 96-121

Linus Johansson

§§ 96-121

Ulla Norgren

§§ 96-121

Elisabeth Finné

§§ 96-121

Birgir Hjörleifsson

§§ 96-121

Mats Hellhoff

§§ 96-121

Ove Skallin

§§ 96-121

Anders Haraldh

§§ 96-121

Ersättare

Parti

Roland Grafström
Lars-Åke Andersson
Lena Sjölén
Evert Nederberg
Michael Sjödin
Carina Staf
Kristoffer Högstedt
Gustavsson
Kenneth Högström
Laila Ågren
Hans Backlund
Frida Burman
Leif Wiklund
Frida Smedberg
Annika Söderberg
Kent Larsson
Rebecca Lampinen
Robert Kuusikko
Bo Markusson
Jessica Höglin
Thomas Burman
Eva Lohman
Jan Heijbel
Gunilla Molin
Linus Johansson
Åse Johansson
Per Wahlberg
Efva Åström
Ulla Norgren
Lars Holmgren
Jonas Öhrnell
Anna Edin
Calle Jonsson
Elisabet Finné
Åke Johansson
Miriam Monsell
Birgir Hjörleifsson
Birgitta Skoglund
Mats Hellhoff
Ove Skalin
Anders Haraldh
Magnus Fagerström
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(MP)
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Jäv paragraf

§§ 96-114
§§ 115-121
§ 116

§§ 96-121
§§ 96-121

§§ 96-121
§§ 96-121
§§ 96-121
§§ 96-121

§§ 96-121

§§ 96-121

§§ 96-121
§§ 96-121
§§ 96-121
§§ 96-121

Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.
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Voteringslista
§ 113 Översyn av de kommunala rådsfunktionerna trygghetsråd och
folkhälsoråd

Parti

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24
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Tjänstgörande ersättare

Ja

Nej

Ledamöter
Peder Björk
Diana Kapitanska
João Pinheiro
Anita Bdioui
Stefan Broman
Patrik Eriksson
Kjell Andersson
Therese Westin
Håkan Byberg
Åsa Ulander
Anders Hedenius
Lena Österlund
Leif Nilsson
Arianne Sundman
Jonas Väst
Jenny Bjerkås
Rose-Marie Antonic
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
Ulf Sjölinder
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
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)
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(S)
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(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Justerarnas signaturer

Roland Grafström

Annika Söderberg

Kent Larsson

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

Thomas Burman

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

Jan Heijbel

Gunilla Molin
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Frånvarande

Bilaga 2

Voteringslista
§ 113 Översyn av de kommunala rådsfunktionerna trygghetsråd och
folkhälsoråd

Bertil Kjellberg
Elin Nilsson
Sven Bredberg
Patrik Gustavsson
Ingeborg Wiksten
Stefan Falk
Maria Lilja
Annelie Luthman
Arne Engholm
Hans Forsberg
Erik Thunström
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

(M)
(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)
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X

Linus Johansson

Ulla Norgren
X
X
X
X
X
X
X
X

Elisabeth Finné

Birgir Hjörleifsson
Mats Hellhoff
Ove Skallin
Anders Haraldh
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
35

0

0

Bilaga 3

Voteringslista
§ 119 Motion (KD) om införande av minskning av antalet
valkretsar i Sundsvalls kommun från 4 till 1

Parti

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

1 (2)

Tjänstgörande ersättare

Ja

Nej

Ledamöter
Peder Björk
Diana Kapitanska
João Pinheiro
Anita Bdioui
Stefan Broman
Patrik Eriksson
Kjell Andersson
Therese Westin
Håkan Byberg
Åsa Ulander
Anders Hedenius
Lena Österlund
Leif Nilsson
Arianne Sundman
Jonas Väst
Jenny Bjerkås
Rose-Marie Antonic
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
Ulf Sjölinder
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
Ordförandens signatur
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(M)
(M)
(M)
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(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
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Lars-Åke Andersson

Annika Söderberg

Kent Larsson
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X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
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Thomas Burman

X
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X
X
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X
X
X
X
X
X
X

Jan Heijbel

Gunilla Molin
Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånvarande
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Voteringslista
§ 119 Motion (KD) om införande av minskning av antalet
valkretsar i Sundsvalls kommun från 4 till 1

Bertil Kjellberg
Elin Nilsson
Sven Bredberg
Patrik Gustavsson
Ingeborg Wiksten
Stefan Falk
Maria Lilja
Annelie Luthman
Arne Engholm
Hans Forsberg
Erik Thunström
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
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Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24
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Linus Johansson

Ulla Norgren
X
X
X
X
X
X
X
X

Elisabeth Finné

Birgir Hjörleifsson
Mats Hellhoff
Ove Skallin
Anders Haraldh

46

Ordförandens signatur

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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