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Justering
Till justerare utses Stefan Broman och Patrik Gustavsson med Soili
Sollén och Roland Persson som ersättare.
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§ 122 Information från tillförordnad
kommundirektör Anneli Wikner
(KS-2017-00005)
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges
sammanträden informera om aktuella ämnen.
Överläggning
Vid dagens sammanträde börjar tillförordnad kommundirektör
Anneli Wikner att presentera Åsa Belander som tillträder som ny
kommundirektör för Sundsvalls kommun från och med den 1 juli
2017.
Sedan informerar hon om följande:
•
•
•
•
•
•
•

Den beredskap och det kontinuerliga arbete för vidare
beredskap mot IT-attacker som Sundsvalls kommun och
ServicecenterIT har.
SKLs kundmätning, där bra betyg ges från företag till
Sundsvalls kommuns myndighetsutövning.
Sundsvalls kommun är tredje bästa kommun att bo på, utifrån
mätning i tidningen FOKUS.
Bästa matglädjeskola finns i Liden, de vann Arlas Guldko.
Femteklassarna på Lucksta skola vann bronsmedalj i
tävlingen Webbstjärnan. ”Matte United”.
Vidare informerar hon om fler händelser och aktiviteter som
pågått under maj-månad i Sundsvall kommun
Slutligen informerar hon om kommande aktiviteter under
juni-månad.
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§ 123 Allmänhetens frågestund
(KS-2017-00004)
Ärendet
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 09.00
onsdagen före fullmäktige sammanträder.
Överläggning
Inga frågor har kommit in till dagens sammanträde.
____
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§ 124 Information från Stadsbacken AB
(KS-2017-00500)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Styrelseordföranden, Pernilla Berg, och VD, Anders Johansson, är
inbjudna till dagens sammanträde för att ge kommunfullmäktige
information om Stadsbackenkoncernen.
Anders Johansson börjar med att ge kommunfullmäktige en kort
redovisning av Stadsbackenkoncernens resultat det gånga året, 2016.
Han visar bland annat hur måluppföljning utförs via fyra olika
indikatorer, vilka är ekonomi, kunder, medarbetare och verksamhet.
Slutligen redogör han övergripande för resultatet av indikatorerna för
bolagen inom koncernen.
Därefter informerar styrelseordförande Pernilla Berg om
Stadsbackenkoncernens möjligheter och utmaningar. Bland annat
nämner hon det gemensamma målet för verksamheterna att leverara
samhällsnytta samt koncerntillhörigheten.
Slutligen ges ledamöterna möjligheten att ställa frågor.
____
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§ 125 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
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer två frågor till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander (S) om hur vi ska
kunna stötta våra ideella föreningar på ett sätt som möjliggör
för dem att genomföra sina idag fungerade verksamheter, när
bidragen drastiskt minskar på grund av att fler föreningar
söker bidrag, samt hur kan vi genom föreningsstöden stödja
de ideella föreningarna i att kunna planera långsiktigt för
deras verksamhet?
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§ 126 Inkomna motioner
(KS-2017-00471, KS-2017-00475, KS-2017-00482, KS-2017-00495,
KS-2017-00496, KS-2017-00497)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•
•
•
•
•
•

Motion (L) att utreda möjligheterna till intraprenadlösningar
inom skolan
Motion (M) erbjud supermiljöbil som personalbil till
kommunanställda
Motion (L) att införa en medborgarapp
Motion (KD) angående införande av uppsökande verksamhet
i äldreomsorgen
Motion (SD) om kommunalt ”konstitutionsutskott”
Motion (SD) om upprustning av Sundsvalls vägnät

Ärendet
Sex motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion(L) att utreda möjligheterna till intraprenadlösningar
inom skolan, 2017-05-16
• Motion (M) erbjud supermiljöbil som personalbil till
kommunanställda, 2017-05-19
• Motion (L) att införa en medborgarapp, 2017-05-22
• Motion (KD) angående införande av uppsökande verksamhet
i äldreomsorgen, 2017-05-29
• Motion (SD) om kommunalt ”konstitutionsutskott”, 2017-0529
• Motion (SD) om upprustning av Sundsvalls vägnät, 2017-0529
____
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§ 127 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.
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§ 128 Interpellationssvar - Hur genomförs
genusstrategin i Sundsvalls skolor?
(KS-2017-00232)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Annelie Luthman
(L) den 27 mars 2017 en interpellation om hur genusstrategin
genomförs i Sundsvalls skolor till barn- och utbildningsnämndens
ordförande João Pinheiro (S).
Överläggning
Annelie Luthman (L) presenterar interpellationen och João Pinheiro
(S) besvarar frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal
replikskiften mellan interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har
möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
• Interpellationssvar från barn- och utbildningsnämndens
ordförande João Pinheiro (S)
• Interpellation från Annelie Luthman (L) till João Pinheiro (S)
om hur genusstrategin genomförs i Sundsvalls skolor, daterad
2017-03-02
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-03-27, § 44
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§ 129 Interpellationssvar - om att öka tryggheten i
vår stad
(KS-2017-00393)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Stefan Falk (L)
den 24 april 2017 en interpellation om att öka tryggheten i vår stad
till kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S).
Överläggning
Stefan Falk (L) presenterar interpellationen och Peder Björk (S)
besvarar frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal
replikskiften mellan interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har
möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S)
• Interpellation från Stefan Falk (L) till Peder Björk (S) om att
öka tryggheten i vår stad, daterad 2017-04-19
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-04-24, § 101
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§ 130 Interpellationssvar - Konsekvenser av
välfärdsutredningen
(KS-2017-00233)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Arne Engholm
(L) den 27 mars 2017 en interpellation om konsekvenser av
välfärdsutredningen till kommunstyrelsens ordförande Peder Björk
(S).
Överläggning
Arne Engholm (L) presenterar interpellationen och Peder Björk (S)
besvarar frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal
replikskiften mellan interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har
möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S)
• Interpellation från Arne Engholm (L) till Peder Björk (S) om
konsekvenser av välfärdsutredningen, 2017-03-02
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-03-27, § 44
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§ 131 Valärenden
(KS-2017-00010)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Viktoria Janssons (M) avsägelse som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden fr o m 30 juni 2017,
att utse Hjördis Bredberg (M) till ledamot i kultur- och
fritidsnämnden efter Viktoria Jansson (M) fr o m 1 juli 2017 för
återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Hjördis Bredbergs (M) avsägelse som ledamot i nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration fr o m 30 juni
2017,
att utse Viktoria Jansson (M) till ledamot i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Hjördis
Bredberg (M) fr o m 1 juli 2017 för återstående delen av
mandatperioden,
att bevilja Elin Nilssons (M) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden,
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland,
Kommunförbundet Västernorrlands skolpresidium, som ersättare i
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden och som ersättare för
ägarombud i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB samt för
Sundsvallsmässan AB,
att bevilja Anna Erixons (L) avsägelse som ersättare i
överförmyndarnämnden Mitt,
att bevilja Joachim Jonssons (KD) avsägelse som ersättare i
stadsbyggnadsnämnden,
att utse Emil Esping (KD) till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden
efter Joachim Jonsson (KD), för återstående delen av
mandatperioden,
att utse Robin Håkansson (KD) till ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden efter avlidne Bertil Hörnqvist (KD), för återstående
delen av mandatperioden,
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att utse Peder Björk (S) till ny ledamot i ägarrådet för Medelpads
Räddningstjänstförbund efter Bodil Hansson (S), för återstående
delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens beslut om val av Berit Andersson (KD) som
ny ersättare i kommunfullmäktige efter avlidne Bertil Hörnqvist
(KD), fr o m 24 april 2017 för återstående delen av mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens beslut om val av nuvarande ersättare
Thomas Burman (M) som ledamot i kommunfullmäktige efter Mats
Johan Adner (M), fr o m 24 april 2017 för återstående delen av
mandatperioden,
att notera Länsstyrelsens beslut om val av Peter Sjöbom (M) som ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Thomas Burman (M), fr o m 24
april 2017 för återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Martin Jägestens (V) avsägelse som ersättare i
Överförmyndarnämnden Mitt,
att utse Elisabeth Finné (V) till ny ersättare i
Överförmyndarnämnden Mitt efter Martin Jägesten (V), för
återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Börje Mattssons (SD) avsägelse som ersättare i
stadsbyggnadsnämnden,
att bevilja Mats Hellhoffs (SD) avsägelse som ledamot i
stadsbyggnadsnämnden,
att bevilja Linda Strandfjälls (M) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden,
att utse nuvarande Linda Strandfjäll (M) till ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Elin Nilsson (M) för återstående delen av
mandatperioden,
att utse Sven Bredberg (M) till ledamot i Kommunförbundet
Västernorrlands skolpresidium efter Elin Nilsson (M), för återstående
delen av mandatperioden
att utse Linda Strandfjäll (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Elin Nilsson (M), för återstående delen av mandatperioden,
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att utse Linda Strandfjäll (M) till ny ersättare i krisledningsnämnden
efter Elin Nilsson (M), för återstående delen av mandatperioden,
att utse Michael Jonsson (L) till ny ersättare i
Överförmyndarnämnden Mitt efter Anna Erixon (L), för återstående
delen av mandatperioden,
att utse nuvarande ersättare Börje Mattsson (SD) till ledamot i
stadsbyggnadsnämnden efter Mats Hellhoff (SD), för återstående
delen av mandatperioden, samt
att utse nuvarande ledamot Mats Hellhoff (SD) till ersättare i
stadsbyggnadsnämnden efter Börje Mattsson (SD), för återstående
delen av mandatperioden.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2017-05-18, reviderad 2017-05-24 samt
kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde
____
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§ 132 Parkeringsstrategi, parkeringsnorm och
grön resplan för Sundsvalls kommun
(KS-2016-00911-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till Parkeringsstrategi för Sundsvalls
kommun (KS-2016-00911-2),
att parkeringsstrategin kompletteras med skrivningar om att det är ett
centralt mål att förstärka möjligheterna till en levande city-handel
tillsammans med nöjesliv och besöksnäringarna,
att anta upprättat förslag till Parkeringsnorm och grön resplan för
Sundsvalls kommun (KS-2016-00911-2), samt
att uppföljning av Parkeringsstrategi samt Parkeringsnorm och grön
resplan genomförs en gång per mandatperiod av
stadsbyggnadsnämnden.
Ärendet
För att möta upp den utveckling som sker i Sundsvall och tydliggöra
kommunens parkeringsplanering för att bygga en hållbar, attraktiv
stad har stadsbyggnadskontoret, mot bakgrund av översiktsplanen
och Åtgärdsprogram för friskare luft, arbetat fram förslag till
Parkeringsstrategi och Parkeringsnorm med grön resplan.
Överläggning
Tina Hellberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men
att följande mening i andra stycket på sidan 9 i ”Parkeringsnorm och
grön resplan för Sundsvalls kommun” stryks:
Den maximala rabatten som går att få på parkeringsnormen
är 50 %.
Gunilla Molin (M) yrkar på följande tilläggsattsats:
att samtliga tre trafikslag viktas lika, utan avkall på gällande
ambition om hållbart resande.
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Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
instämmer i Gunilla Molins (M) yrkande. Vidare yrkar han på
följande tilläggsattsats:
att strategin kompletteras med skrivningar om att det är ett
centralt mål att förstärka möjligheterna till en levande cityhandel tillsammans med nöjesliv och besöksnäringarna
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut och bifall till Stefan Falks (L) tilläggsattsats.
Vidare yrkar han avslag till Gunilla Molins (M) tilläggsyrkande och
avslag till Tina Hellbergs (MP) tilläggsyrkande.
Liza-Maria Norlin (KD) och Gunilla Molin (M) instämmer i Stefan
Falks (L) yrkande.
Anders Haraldh (SD) yrkar avslag till samtliga attsatser i ärendet.
Vidare yrkar han på följande:
att nya förslag tas fram, med fokus på:
- att införa p-skiva i centrala Sundsvall för att underlätta för
handeln i stenstaden.
- att skapa fler parkeringsplatser med närhet till staden
Johanna Thurdin (MP) instämmer i Tina Hellbergs (MP) yrkande.
Kjell Bergkvist (C) instämmer i Anders Hedenius (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag med bifall till Stefan Falks (L)
tilläggsattsats, dels Tina Hellberg (MP) och Johanna Thurdins (MP)
förslag, dels Stefan Falk (L) med fleras förslag och dels Anders
Haraldhs (SD) avslagsyrkande till fördel för eget förslag. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag med Stefan Falks (L) tilläggsattsats.
Reservation
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg
(M), Bertil Swenson (M), Efva Åström (M), Alicja Kapica (M),
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Jörgen
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib
Effati (M), Gunilla Molin (M), Linus Johansson (M), Sven Bredberg
(M) och Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 135
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00911-2
• Parkeringsstrategi nov 2016 förslag
• Parkeringsnorm och grön resplan nov 2016
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-23 § 179
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-11-02
• Protokollsutdrag miljönämnden 2016-06-08 § 43
• Tjänsteskrivelse miljökontoret 2016-05-25
____
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§ 133 Nya parkeringsavgifter i Sundsvalls
kommun
(KS-2017-00340-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nya avgifter för parkering enligt koncernstabens
tjänsteskrivelse KS-2017-00340-1,
att maxtaxan för zon 3, P-hus ändras till 40 kr/dygn, samt
att avgiftsbelagd tid för zon 5, ytparkeringar ändras till 8-16.
Ärendet
Ärendet handlar om att fastställa nya parkeringsavgifter för de
parkeringar som kommunen förvaltar. Det är dels fråga om
parkeringar på offentlig plats, dels också om kommunens
parkeringshus. Parkeringsavgifterna har inte setts över på lång tid. De
förändringar som föreslås är höjningar av avgifter och vissa
ändringar avseende olika avgifter på olika tider. Vidare utökas
området där avgifter tas ut. Parkeringsavgifterna ändras främst med
hänsyn till styrning av lång- och korttidsparkering. Även Sundsvalls
kommuns strategier för friskare luft och mer attraktiv stad motiverar
förändringar av avgifterna.
Överläggning
Lars Holmgren (L) yrkar på att ärendet återremitteras med följande
motivering:
Vi saknar en helhetssyn på hur vi ser på Sundsvalls utveckling med
en ökad tillgänglighet till staden. Vi skulle vilja se en
konsekvensbeskrivning över vad höjda P-avgifter får för effekter.
Kan ändrade busstaxor och fler turer påverka behovet av Parkering?
Kan ett ungdomskort på buss minska trafiken och
koldioxidutsläppen? Vi vill se en utveckling av fler bostäder och färre
företag i stadskärnan, hur stimuleras det? Hur påverkas den
enskildes trygghet i stan med allt längre avstånd från parkering till
aktivitet? Hur kan tekniken med t.ex elektronisk skyltning och en app
i telefonen styra hur vi parkerar? Vi vill att kommunen för en dialog
med de boende i de äldre stadsdelarna för att lösa
parkeringssituationen.
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Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men
med följande justeringar:
att maxtaxan för zon 3, P-hus ändras till 40 kr/dygn
att avgiftsbelagd tid för zon 5, ytparkeringar ändras till 8-16
Ingeborg Wiksten (L) instämmer i Lars Holmgrens (L)
återremissyrkande.
Anders Hedenius (S), Liza-Maria Norlin (KD), Maria Algotsson
(MP) och Kjell Bergkvist (C) instämmer i Jörgen Berglunds (M)
yrkande.
Anders Haraldh (SD) yrkar avslag till samtliga attsatser i ärendet.
Vidare yrkar han på följande:
att nya förslag tas fram, med fokus på:
- att införa p-skiva i centrala Sundsvall för att underlätta för
handeln i stenstaden.
- att skapa fler parkeringsplatser med närhet till staden
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
Jörgen Berglund (M) med fleras förslag, dels Lars Holmgren (L) och
Ingeborg Wikstens (L) återremissyrkande och dels Anders Haraldhs
(SD) avslagsyrkande till fördel för eget förslag.
Hon frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut,
dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag och dels Anders
Haraldhs (SD) avslagsyrkande till fördel för eget förslag. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Jörgen Berglund (M) med fleras förslag.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 136
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00340-1
• Bilaga 1 KS Förslag parkeringsavgifter
• Sammanställning samrådsyttranden mars 2017
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2017-04-26 § 84
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-03-31
____
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§ 134 Årsredovisning 2016 för Medelpads
Räddningstjänstförbund
(KS-2017-00077-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt
att fastställa årsredovisningen för 2016 för Medelpads
Räddningstjänstförbund.
Ärendet
Direktionen för Medelpads räddningstjänstförbund har överlämnat
sin årsredovisning 2016 till medlemskommunerna. Förbundets
revisorer har överlämnat sin revisonsberättelse.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 138
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-04-25 - § 35
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00077-3
• Årsredovisning 2016 för Medelpads Räddningstjänstförbund
• Medelpads Räddningstjänstförbund revisionsberättelse 2016
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-29

23

§ 135 Årsredovisning 2016 för Scenkonst i
Västernorrland AB
(KS-2017-00078-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud på bolagsstämman i Scenkonst Västernorrland
AB följer revisorns förslag och
-

disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Ärendet
Scenkonst Västernorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2016
till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en
granskningsrapport.
Överläggning
Johnny Skalin (SD) yrkar på följande tilläggsattsats:
att kommunens ombud på bolagsstämman riktar krav på att
Scenkonst i Västernorrland AB höjer sin
självfinansieringsgrad.
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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.
Jäv
Åsa Ulander (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av
ärendet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 139
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-04-25 - § 37
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00078-2
• Granskningsrapport 2016 Scenkonst Västernorrland
• Årsredovisning 2016 Scenkonst Västernorrland
____
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§ 136 Årsredovisning 2016 för Biogas i
Mellannorrland AB
(KS-2017-00145-4)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud på bolagsstämman i Biogas Mellannorrland
AB följer revisorns förslag att
-

disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

Ärendet
Biogas Mellannorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2016
till Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en
revisonsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en
granskningsrapport.
Jäv
Jonas Väst (S), Annika Söderberg (S) och Erik Thunström (C)
anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 140
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-04-25 - § 36
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00145-4
• Årsredovisning 2016
• Revisionsberättelse och granskningsrapport
____
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§ 137 Samverkansavtal med Mittuniversitetet
2018-2021
(KS-2017-00177-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun
för perioden 2018-2021 daterat 2017-04-05, samt
att kommunens delfinansiering om 5 miljoner kronor per år under
perioden 2018-01-01 till 2021-12-31 sker via Stadsbacken AB.
Ärendet
Ärendet innehåller förslag på nytt samverkansavtal med
Mittuniversitetet för perioden 2018-2021. Pågående avtal för
Sundsvalls kommuns samverkan med Mittuniversitet löper ut 31
december 2017. Det finns en ömsesidig vilja att fortsätta samarbetet i
ett samverkansavtal för perioden 2018-2021.
Förslag till nytt avtal bygger på föregående finansierings och
samverkansmodell med några få förändringar.
• Avtalet föreslås löpa fyra år istället för tre år, dock med samma
finansieringsnivå som tidigare, vilket är 5 miljoner kronor per år
under fyra år från respektive part.
• Modell för samverkan är utvecklad med ett ökat fokus på
kommunikation och uppföljning av pågående projekt och
aktiviteter för bättre spridning av nyheter och resultat.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 145
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-04-25 - § 41
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00177-1
• Avtal Miun och Sundvalls kommun - beslutsförslag 2017-04-05
• Samarbete för utveckling och tillväxt - Rapport 2016
• Mål med avtal beslutsförslag 2017-04-05
____
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§ 138 Gemensamma digitala lösningar genom
Inera AB
(KS-2017-00267-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en total
köpeskilling av 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet
(bilaga 1),
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal (bilaga 3) och att
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal
(bilaga 2), samt
att förvärvet finansieras genom att ianspråkta 42 500 kronor av
likvida medel.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder kommunerna att
förvärva aktier i Inera AB från SKL Företag AB. Inera AB:s
verksamhet riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Genom
att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling.
Jäv
Alicja Kapica (M) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen
av ärendet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 146
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-04-25 - § 38
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00267-3
• Erbjudande SKL- förvärv av aktier i Inera AB
• Beslutsunderlag till kommunerna
• Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal
• Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB
• Bilaga 3 - Aktieägaravtal
• Bilaga 4 - Bolagsordning
• Bilaga 5 - Ägardirektiv
• Bilaga 6 – Inera årsrapport 2015
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-29

29

§ 139 Nytt regelverk för föreningsbidrag för
föreningsbyrån
(KS-2017-00316-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva nu gällande regelverk för föreningsbidrag, benämnt
”Allmänna bestämmelser”, senast fastställt i reviderad version av
kommunfullmäktige, 2013-05-27, § 146,
att fastställa ”Regelverk för föreningsbidrag” enligt koncernstabens
förslag, dnr KS-2017-00316,
att regelverket enligt att-sats 2 ska gälla från och med 2017-06-01,
att fortsatta ändringar av detta och andra regelverk avseende
föreningsbidrag, som inte är av principiell beskaffenhet eller av
annan större vikt, ska fastställas av kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med uppdrag i dess reglemente, samt
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ta särskild hänsyn till
sociala föreningars behov av långsiktighet i sin verksamhet vid beslut
om bidrag.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en översyn av sitt
regelverk för föreningsbidrag. Regelverket innehåller bestämmelser
för bidrag till föreningar och studieförbund i Sundsvalls kommun,
med syfte att stimulera ideella insatser och ge förutsättningar för ett
stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
men med följande ändringsyrkande för Regelverk för
föreningsbidrag:
§ 4, punk 3 får följande lydelse:
Ekonomiska föreningar, partipolitiska föreningar och religiös
verksamhet.
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§ 18 får följande lydelse:
Ansökan ska göras på en blankett eller e-tjänst som kulturoch fritidsförvaltningen fastställer. Ansökan ska vara
egenhändigt undertecknad analogt eller digitalt av
firmatecknare för den förening eller det studieförbund som
söker bidraget. Ianskökan ska det intygas att de uppgifter som
lämnas är riktiga.
Jeanette Hedlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut. Vidare yrkar hon avslag till Liza-Maria Norlins (KD)
ändringsyrkande.
Christina (SD) och Johanna Thurdin (MP) instämmer i Liza-Maria
Norlins (KD) yrkande.
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till
beslut. Vidare yrkar han bifall till Liza-Maria Norlins (KD) förslag
till ny lydelse för § 18 i Regler för föreningsbidrag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Patrik Gustavsson (M) förslag och
dels Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Johnny Skalin
(SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skalin (SD), Anders Haraldh (SD),
Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD),
Börje Mattsson (SD), Angel Villaverde (MP), Maria Algotsson (MP),
Johanna Thurdin (MP) och Tina Hellberg (MP) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 147
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-04-25 - § 39
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00316-2
• Koncernstabens förslag till föreningsbidrag
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-02-22 § 18
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
• PM- förslag föreningsbidrag 2017-01-18 - reviderad 2017-02-27
• Nu gällande bidragsregler föreningar
____
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§ 140 Omfattning av strategi för Sundsvalls
kommunkoncerns energieffektivisering och
koldioxidreducering med mål för 2014 och 2020
(KS-2017-00157-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges beslut, att uppdra till kommunstyrelsen att
ta fram förslag till en utökad strategi för behandling i fullmäktige
november 2012, 2012-02-13 § 21, ska anses vara avvecklat och att
arbetet med energieffektivisering och koldioxidreducering framgent
hanteras i kommande miljöplan och beaktas tillsammans med andra
pågående satsningar inom miljöområdet.
Ärendet
I februari 2012 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram förslag till en utökad strategi för energieffektivisering och
koldioxidreducering. En omfattning av utökningen beslutades av
kommunfullmäktige i juni 2014 men någon utökad strategi har inte
föreslagits eller beslutats. Koncernstaben föreslår att uppdraget inte
längre ska gälla eftersom det blivit inaktuellt och kolliderar med
andra uppdrag. Koncernstaben anser att eventuellt utökade åtgärder
och målsättningar för energieffektivisering och koldioxidreducering
bör ingå i arbetet med att ta fram en miljöplan och beaktas
tillsammans med andra pågående satsningar inom miljöområdet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 148
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-04-18 - § 41
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00157-1
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2012-02-13 § 21
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2012-11-19 § 207
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-06-23 § 183
____
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§ 141 Skönhetsrådets utformning och
organisatoriska placering samt arbetsordning efter fortsatt beredning
(KS-2016-00714-4)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett skönhetsråd i
Sundsvalls kommun genom bifall till en motion och i de två senaste
mål och resursplanerna (MRP). Då motionen oc h nuvarande MRPuppdraget har olika inriktningar avseende den organisatoriska
placeringen behövs ett nytt beslut om detta från kommunfullmäktige.
Vidare behöver rådet formaliseras något samt finansiering fastställas.
Överläggning
Linnéa Kjellman (C) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jörgen Berglund (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras
med följande motivering:
Att ärendet kompletteras med en ekonomisk konsekvensbeskrivning
av att ett skönhetsråd placeras under stadsbyggnadsnämnden inom
befintlig ekonomisk ram. Att en redovisning av hur skönhetsrådets
arbete kommer påverka ärendehantering i ett tidsperspektiv. Det vill
säga hur mycket kommer ett skönhetsråd att fördröja ett plan- och
byggärende.
I andra hand yrkar han avslag till ärendet.
Stefan Falk (L) yrkar avslag till ärendet.
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i första hand i Jörgen Berglunds
(M) återremissyrkande och i andra hand yrkar hon bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning.
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Gunilla Molin (M) och Börje Mattsson (SD) instämmer i Jörgen
Berglunds (M) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels
Jörgen Berglund (M) med fleras förslag om återremiss i första hand
och i andra hand avslag till ärendet, dels Stefan Falks (L)
avslagsyrkande, dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag om återremiss
i första hand och i andra hand bifall till kommunstyrelsens förslag
och dels bifall till kommunstyrelsens 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 Jörgen Berglund (M) 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 53 JA-röster och 27 NEJ-röster, se bilaga 2.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 149
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-04-25 - § 31
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00714-4
• Arbetsordning för skönhetsrådet, koncernstabens förslag, 201704-06
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-09-28 § 144
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-09-06
____
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§ 142 Marknadsplats Sundsvall - Investeringar i
bygg- och fastighetsbranschen
(KS-2017-00319-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen som framgår i Projektslutrapport
Marknadsplats Sundsvall (KS-2017-0319-1), samt
att avsluta projektet: Marknadsplats Sundsvall – investeringar i
bygg- och fastighetsbranschen.
Ärendet
Ärendet utgörs av ställningstagande efter att projektet
”Marknadsplats Sundsvall” har genomförts och redovisats i en
slutrapport som framgår av bilaga.
Den sammanfattande bedömningen från koncernstaben är att
kartläggningen som projektet genomfört och som framgår av bilaga,
visar på att flera politiska beslut har fattats, handlingsplaner och
strategier har lagts fast, organisationsförändringar och ändringar av
ägardirektiv och reglementen har genomförts och det genomförs
aktiviteter på bred front i kommunen som alla har en koppling till
projektets mål. Med anledning av detta förslår koncernstaben att
kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i projektets
slutrapport och därefter avsluta projektet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 150
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-04-25 - § 30
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00319-1
____
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§ 143 Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland 2017
(KS-2017-00380-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2017
att beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i
Landstinget Västernorrland fattar beslut med motsvarande innebörd.
Ärendet
Sundsvalls kommun äger tillsammans med Landstinget
Västernorrland Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat
med 40 % respektive 60 % för kommunen och landstinget. Det finns
ett ägardirektiv framtaget med syfte att möjliggöra en aktiv styrning
av Scenkonst Västernorrland AB, samt att underlätta för ägarna att
följa och kontrollera verksamheten i bolaget. Ägardirektiven ska
godkännas årsvis.
Överläggning
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag till samtliga attsatser i ärendet.
Vidare yrkar han på följande:
att Sundsvalls kommun omedelbart avyttrar sin ägarandel i
bolaget alternativt verkar för att bolaget snarast likvideras
Peder Björk (S) och Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins (SD)
avslagsyrkande till fördel för eget förslag. Hon ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Ingeborg Wiksten (L) anmäler jäv och deltar därför inte i
behandlingen av ärendet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-05-15 - § 151
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00380-2
• Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland, godkänt på ägarsamråd
170330
____
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§ 144 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
• Stefan Falk (L) ställer en fråga om när Centerpartiets ”motion
om att befria socialnämnden från försörjningsstöd” kommer
tas upp för behandling.
Frågan besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets
ordförande Hans Forsberg (C).
•

Thomas Burman (M) ställer en fråga om planering av
ställplatser för husbilar.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

____
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§ 145 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 2017-05-16
• Valärenden – vakanta uppdrag daterad 2017-05-18
• Ej verkställda beslut enligt LSS Q 4 2016 (SN-2017-00014)
____
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Adele Flodin
Stefan Eriksson
Olof Andersson
Bodil Hansson
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Burhan Hussain
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Hicham Elkahtib
Hans Brynielsson
Liza-Maria Norlin
Angel Villaverde
Maria Algotsson
Johanna Thurdin
Tina Hellberg
Johnny Skalin
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Bo Markusson
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Linus Johansson
Åse Johansson
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Peter Sjöbom
Ulla Norgren
Lars Holmgren
Jonas Öhrnell
Anna Edin
Calle Jonsson
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Berit Andersson
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