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Justering
Till justerare utses Jan-Olov Lampinen och Bertil Swenson med
Roger Johansson och Margareta Engström som ersättare.
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§ 170 Information från kommundirektör Åsa
Bellander
(KS-2017-00005)

Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges
sammanträden informera om aktuella ämnen.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander
bland annat om följande:
•

Att många ungdomar i Sundsvalls kommun har sommarjobbat
och att 120 ungdomar besökte Utbildningschansen för att titta
på möjligheten att återuppta sina studier

•

Skolverket utreder utbildningsplikten för nyanlända

•

Sundsvalls kommun har gjort ett flertal ansökningar av EUmedel för att stärka integrationsarbetet, däribland från den
Europeiska Socialfonden

•

Pågående och genomförda aktiviteter som relaterar till
kommunens Stadsutveckling. Bland annat ges en lägesstatus
för ombyggnationen av Navet, att Stenstansdagarna och
Trafikantveckan genomförts, samt att Heffners bropark har
blivit invigd

•

Utmärkelser som bland annat att Sundsvalls kommun
tilldelats årets samarbetspris av Mittuniversitetet vid
Sundsvall Business Awards och att Sundsvalls Mat &
Måltider har nominerats till Leanpriset

____
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§ 171 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
två arbetsdagar före fullmäktige sammanträder.
Överläggning
Inga frågor har kommit in till dagens sammanträde.
____
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§ 172 Tema trygghetsfrågor
(KS-2017-00720)
Överläggning
Vid dagens sammantärde har Magnus Rudberg från Medelpads
Räddningstjänstförbund bjudits in för att informera om
trygghetsfrågor. Han informerar bland annat om följande:
•

Hur den förebyggande avdelningen på räddningstjänsten
arbetar med utbildningsinsatser och mjukare trygghetsfrågor

•

Projektet Förstärkt medmänniska i glesbygd som innebär att
personer som bor i glesbygden och har en längre insatstid,
utbildas för att känna sig bättre rustade inför olyckor

•

IVPA (I Väntan På Ambulans) där räddningstjänstpersonalen
utbildas för att hantera sjukhuslarm tills ambulansen hinner
anlända till platsen

•

Utbildning av förskoleklasser och skolungdomar inom både
kommunala och privata skolor

•

Individanpassat brandskydd, som exempelvis installation av
brandsprinkler, så att äldre och vissa personer med
funktionsnedsättningar ska kunna bo tryggare och säkrare

•

Helhetsbilden att trygghetsarbete involverar alla verksamheter
och vikten av att utveckla ett bra samarbete. Magnus avslutar
med att blicka framåt och berättar om Englands projekt Safe
& Well

Efter föredragningen följer en allmän debatt kring temat om
trygghetsfrågor.
____
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§ 173 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
• Stefan Falk (L) ställer en fråga till kommunfullmäktiges
ordförande Arianne Sundman (S) angående granskning av
Svenska Kommunförsäkrings AB, Kommungaranti
Skandinavien Försäkrings AB och Kommun Garanti
Reinsurance S.A. Efter frågan följer ett replikskifte mellan
frågeställaren och svaranden.
•

Jörgen Berglund (M) ställer en fråga till infrastruktur- och
serviceutskottets ordförande Hans Forsberg (C) om utfallet
för servicecenter gällande besparingar och antalet personer
som jobbar med dess tjänster jämfört med innan servicecenter
infördes. Efter frågan följer ett replikskifte mellan
frågeställaren och svaranden.
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§ 174 Inkomna motioner
(KS-2017-00678; KS-2017-00700; KS-2017-00699; KS-201700707)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•
•
•
•

Motion (MP) angående ökad biologisk mångfald i Sundsvall
Motion (M) om infrakulvert
Motion (M) om medborgarbudget
Motion (KD) angående inrättande av projektgrupp med uppdrag
att arbeta för Alnöbrons framtid

Ärendet
Fyra motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (MP) angående ökad biologisk mångfald i Sundsvall,
2017-09-11
• Motion (M) om infrakulvert, 2017-09-25
• Motion (M) om medborgarbudget, 2017-09-25
• Motion (KD) angående inrättande av projektgrupp med uppdrag
att arbeta för Alnöbrons framtid, 2017-09-25
____
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§ 175 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.
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§ 176 Valärenden
(KS-2017-00010)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Therese Westins (S) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige och som ombud i Kommunförbundet
Västernorrland,
att bevilja Azad Zarars (S) avsägelse som ledamot i valnämnden,
att bevilja Håkan Bybergs (S) avsägelse som ledamot i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,
att bevilja Anita Bdiouis (S) avsägelse som ersättare i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland,
att utse Kent Larsson (S) till ny ersättare i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland efter Anita Bdioui (S),
för återstående delen av mandatperioden,
att notera att Lisa Lööf (S) blir ny politisk sekreterare för
Socialdemokraterna på 40% fr o m 2017-09-01 t o m 2018-10-14,
att notera Länsstyrelsens val av Anders E Henriksson (C) som ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Calle Jonsson (C), för
återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Robin Håkansson (KD) avsägelse som ersättare i nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,
att utse Emelie Granemar (KD) till ny ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Robin
Håkansson (KD), för återstående delen av mandatperioden,
att utse Maria Ring (M) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, för återstående delen av mandatperioden,
att utse Patrik Gustavsson (M) till ny ersättare som ägarombud i
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB efter Elin Nilsson (M), fram till
ordinarie bolagsstämma 2019,
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att utse Patrik Gustavsson (M) till ny ersättare som ägarombud i
Sundsvallsmässan AB efter Elin Nilsson (M), fram till ordinarie
bolagsstämma 2019,
att utse Alicja Kapica (M) till ny ledamot i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland efter Elin Nilsson (M),
för återstående delen av mandatperioden.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2017-09-14, reviderad 2017-09-22 samt
kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde
____
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§ 177 Utvecklad styr- och ledningsmodell för
Sundsvalls kommunkoncern - återremitterat
ärende
(KS-2015-00754-26)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls
kommunkoncern, riktlinje (bilaga 1),
att uppdra till kommunstyrelsen att leda arbetet med att konkretisera
och implementera styr- och ledningsmodellen. Det innebär att
utforma det stöd och de arbetssätt som krävs för att modellen ska
fungera effektivt,
att uppdra till samtliga nämnder och bolagsstyrelser att avsätta
personella resurser inom ram för att delta i arbetet med
konkretisering och implementering,
att uppdra till kommunstyrelsen att framgent ansvara för styr- och
ledningsmodellen, samt återkomma till kommunfullmäktige vid
behov av större revideringar, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att analysera vilka andra
styrdokument som behöver revideras med anledning av Styr- och
ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern samt återkomma med
förslag på sådana revideringar.
Ärendet
Ett förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för
kommunkoncernen har remitterats till nämnder, bolagsstyrelser och
partier med representation i kommunfullmäktige. Koncernstaben
föreslår att förslaget fastställs, och att de inspel som lämnats i
remitteringen tas tillvara under den konkretisering och
implementering av förslaget som föreslås ske.
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Överläggning
Jeanette Hedlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till Liza-Maria Norlins (KD)
avslagsyrkande.
Odföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) och
Jörgen Berglunds (M) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD) och
Ingeborg Wikstens (L) protokollsanteckningar får lämnas.
Reservation
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M),
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M),
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Jörgen
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Eva Lohman (M), Sven Bredberg
(M), Patrik Gustavsson (M), Hans Brynielsson (KD) och Liza-Maria
Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Liza Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Yrkar avslag med anledning av att den nya styr- och
ledningsmodellen inte på något sätt beskriver värderingars
betydelse eller roll i organisationen. Kristdemokraterna anser
även att förslaget om att använda en pyramid som primär
symbol för hur kommunen ska ledas och styras är otidsenligt. I
dagens allt mer komplexa samhälle förespråkas snarare uppoch-ner-vända pyramider eller andra symboler som främjar
plattare organisationsstrukturer.
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Ingeborg Wiksten (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi Liberaler har studerat modellen och är mycket tveksamma till
att den kommer att ge någon större faktisk skillnad i styrning
och ledning av kommunen.
Vårt argument för att tidigare återremittera ärendet var att den
nya kommundirektören skulle få skapa sin modell. Nu är hon ny
på sin post varför vi inte ser något hinder att om så krävs
revidera modellen.
För att nå verklig skillnad i bättre styrning och ledning
•
•
•

Behöver nämnder/styrelser bli bättre på att ta fram mål och
indikatorer och vad som ska följas upp på respektive
nämnd/styrelsemöte, delår och årsredovisning
Revisionens anmärkningar bör finnas med i de
interkontrollplaner som tas fram på varje nivå för att
förbättra verksamheten
Delegationsordningen behöver revideras med jämna
intervaller och förtydligas.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 185
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00754-26
• Bilaga 1 Modell efter återremiss
• Bilaga 2 Bakgrund till förslaget
• Bilaga 3 Protokollsutdrag Komunfullmäktige 2017-01-30 § 11
• Bilaga 4 Protokollsutdrag Socialnämnden 2016-11-16 § 205
• Bilaga 5 Socialtjänstens skrivelse 2016-10-24
• Bilaga 6 Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-23 § 152
• Bilaga 7 Barn- och utbildningsförvaltningen skrivelse
• Bilaga 8 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23
§ 99
• Bilaga 9 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2016-11-15
• Bilaga 10 Protokollsutdrag lantmäterinämnden 2016-11-23 § 14
• Bilaga 11 Lantmäterikontorets skrivelse 2016-10-26
• Bilaga 12 Protokollsutdrag Nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning, integration 2016-11-16 § 110
• Bilaga 13 Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning,
integration skrivelse 2016-10-20
• Bilaga 14 Protokollsutdrag miljönämnden 2016-11-09 § 71,
miljökontorets skrivelse 2016-09-13l
• Bilaga 15 Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-23 §
Justerandes signatur
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172
Bilaga 16 Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-10-25
Bilaga 17 Delegationsbeslut personalnämnden
Bilaga 18 Remissvar personalnämnden
Bilaga 19 Mitthem AB remissvar
Bilaga 20 Näringslivsbolaget AB 2016-11-07 § 60
Bilaga 21 Näringslivsbolagets skrivelse
Bilaga 22 Stadsbacken AB 2016-11-17 § 123
Bilaga 23 Stadsbacken AB skrivelse
Bilaga 24 Sundsvall Elnät AB remissvar
Bilaga 25 Sundsvall Energi AB remissvar
Bilaga 26 MittSverige Vatten AB remissvar
Bilaga 27 Socialdemokraternas remissvar
Bilaga 28 Vänsterpartiets remissvar
Bilaga 29 Centerpartiets remissvar
Bilaga 30 Alliansens remissvar
Bilaga 31 Miljöpartiets remissvar

____
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§ 178 Intern rekryterings- och utvecklingsplan
(IRUP) för kompetensförsörjning
(KS-2017-00518-4)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Sundsvalls kommuns interna Rekryterings- och
Utvecklingsplan (IRUP) för kompetensförsörjning 2017- 2019 (KS2017-00518-4),
att uppdra åt samtliga nämnder att arbeta utifrån Sundsvalls
kommuns interna Rekryterings- och Utvecklingsplan (IRUP) för
kompetensförsörjning 2017- 2019 ((KS-2017-00518-4),
att uppdra till personalnämnden att ansvara för övergripande
implementering och uppföljning av planen, samt
att uppdra åt personalnämnden att ta fram och upprätthålla de rutiner
som nämnden behöver för sitt uppdrag.
Ärendet
Personalnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om
Sundsvalls kommuns interna Rekryterings- och Utvecklingsplan
(IRUP) för kompetensförsörjning 2017-2019.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 188
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-08-22 § 50
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00518-4
• Intern rekryterings- och utvecklingsplan för
kompetensförsörjning
• Protokollsutdrag personalnämnden 2017-05-31 §30
• Bilaga 1, Hantering av remissvar
____
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§ 179 Översyn av valdistriktens indelning samt
benämning
(KS-2017-00525-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra gränsdragningen för följande valdistrikt i Sundsvalls
kommun, enligt valnämndens förslag 2017-05-04, § 10:
• Stöde N – Stöde S,
• Södermalm N – Södermalm V,
• Stenstaden,
• Norrmalm – Norrliden, samt
• Sallyhill – Nacksta Ö, och
att ändra valdistriktens namn, enligt valnämndens förslag 2017-0504, § 10 med förändring att byta namn på Skön-Fillan till
Ljustadalen-Johannedal.
Ärendet
Valnämnden har gjort en översyn av valdistriktens gränser och namn
inför kommande mandatperiod och funnit att den nuvarande
valdistriktsindelningen idag har fler röstberättigade än vad vallagen
har som maxgräns, vilket försvårar det administrativa arbetet kring
valet. Valnämnden har därför föreslagit att ändra gränsdragningen för
vissa valdistrikt för att bland annat få ett jämnare antal
röstberättigade per distrikt och vallokal. Vidare föreslår valnämnden
att vissa benämningar på valdistrikten byts då namnen inte längre
används i dagligt tal.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 189
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-08-22 § 51
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00525-2
• Protokollsutdrag valnämnden 2017-05-04 § 10
• Valnämndens skrivelse 2017-06-07
• Valdistrikt ändringar-kartbild
• Valdistrikt ändringar – kartbild 2
• Valdistrikt ändringar – kartbild 3
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Valdistriktsändringar 2017-05-04

Uppföljning av beslut
Ett beslut om att ändra valdistriktsindelningen ska tas av
länsstyrelsen senast 1 december 2017.
____
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§ 180 Kulturpolitisk strategi för Sundsvalls
kommun
(KS-2017-00480-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kulturpolitisk strategi för Sundsvalls kommun, dnr KS-201700480, med förändringen att inriktningsmål nr. 5 på sidan 8 får
följande lydelse:
”Sundsvalls professionella kulturliv utvecklas kvalitetsmässigt,
stärks med fler fria kulturutövare och är mer synligt”,
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att samordna arbetet med
att ta fram en handlingsplan för genomförandet av den kulturpolitiska
strategin, samt
att uppdra till samtliga nämnder och bolag att bidra i arbetet med,
och genomförandet av, den kulturpolitiska strategins handlingsplan.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på en
kulturpolitisk strategi för Sundsvalls kommun, enligt den politiska
viljeriktningen i kommunens mål- och resursplan 2015-2016.
Strategin syftar till att ange de viktigaste fundamenten för hur
kommunen ska jobba med kultur fram till 2023, och ska ligga till
grund för prioriteringar och val.
Överläggning
Jan Lahti (S), Patrik Gustavsson (M) och Hans Zetterkvist (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt till följande ändring i strategin:
stryk sista meningen 7.4: Alla barn och unga ska få möta
gränsöverskridande och normbrytande kultur
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Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Linnéa Kjellman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare önskar hon få lämna två protokollsanteckningar.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag till Liza-Maria Norlins (KD) förslag till ändring i strategin.
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Liza-Maria Norlins (KD)
ändringsförslag.
Odföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) och
Mats Hellhoffs (SD) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Ingeborg Wikstens (L) och Linnéa
Kjellmans (C) protokollsanteckningar får lämnas.
Reservation
Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Mats Hellhoff
(SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skalin (SD), Anders Haraldh (SD),
Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD)
och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Ingeborg Wiksten (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna önskar att kultur och fritid i sin handlingsplan
särskilt tar dessa tre punkter i beaktande
•
•
•

Se över möjligheterna att återinföra kulturbuss
Stötta arrangörer, framförallt på landsbygden
Söka externa medel för digitalisering av kultur

Linnéa Kjellman (C) lämnar följande protokollsanteckningar:
Den kulturpolitiska strategin visar hur kultur kan utveckla såväl
samhället som individen på många olika plan. Kultur får därför
en genomgripande betydelse för kommunens utveckling och
tillväxt. Vid nästa revidering av kommunens hållbara
tillväxtstrategi – RIKARE måste kulturens betydelse i
samhällsbygget markeras mycket tydligare.
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Inför nästa revidering av den kulturpolitiska strategin 2023 vill
vi betona vikten av att studera hur andra kommuner har jobbat
med framtagande och genomförande av sin kulturstrategi.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 190
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-08-22 § 52
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00480-2
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-05-17 § 55
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2017-04-11
• Förslag till kulturpolitisk strategi för Sundsvalls kommun
• Sammanställning av remissyttranden avseende förslag till
kulturpolitisk strategi i Sundsvall
____
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§ 181 Finanspolicy för Sundsvalls
kommunkoncern
(KS-2017-00478-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva nu gällande finanspolicy, antagen 2013-04-29 §110,
samt,
att anta ”Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern”, daterad maj
2017.
Ärendet
Koncernstaben har arbetat fram ett förslag till finanspolicy för
Sundsvalls kommunkoncern. Finanspolicyn beskriver hanteringen av
den finansiella verksamheten och dess risker inom
kommunkoncernen.
En omskrivning av nuvarande finanspolicy är gjord för att göra den
kärnfullare och mer lättläst, men där andemeningen finns kvar.
Jämförelse är gjord med ett antal kommuner med liknande
finansverksamhet.
Överläggning
Maria Algottsson (MP) yrkar på att ärendet återremitteras med
följande motivering:
Miljöpartiet önskar att detta ärende återremitteras. Anledningen
är att vi lämnat en motion redan den 27 mars som berör bl.a.
finanspolicyn och vi anser att vår motion ska behandlas i
samband med detta ärende.
Vår "Motion angående ansvarsfulla investeringar" berör
kommunens kriterier för ansvarsfulla investeringar och de
synpunkter som vi framför borde få en chans att arbetas in i
detta förslag.
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag
till Maria Algotssons (MP) återremissyrkande.
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Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 191
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-08-22 § 61
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00478-1
• Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern, maj 2017
____
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§ 182 Försäljning av fastigheten Linjearbetaren 3
till Mitthem AB
(KS-2017-00506-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Linjearbetaren 3
mellan Mitthem AB och Sundsvalls kommun, samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan
Mitthem AB och kommunen avseende fastigheten Linjearbetaren 3, i
Bosvedjan. Mitthem AB planerar att bebygga fastigheten med två
punkthus i sju våningar i överenstämmelse med gällande detaljplan.
Jäv
Leif Nilsson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av
ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 192
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-08-22 § 63
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00506-2
• Köpeavtal
• Översiktskarta
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-05-24 § 92
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2017-04-28
____
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§ 183 Stadsbyggnadsnämnden behov av ökade
driftmedel på grund av minskade hållbara
skogsintäkter
(KS-2017-00587-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå stadsbyggnadsnämndens begäran om 1,6 miljoner kronor i
MRP 2018 för att täcka de minskade intäkterna för skogsdriften, samt
att hänskjuta frågan om att tillföra stadsbyggnadsnämnden medel
från 2019 och framåt till partiernas arbete med MRP 2019-2020 med
plan för 2021-2022.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden begär att nämndens budget tillförs 1,6
miljoner kronor i MRP 2018 och framåt för att täcka de minskade
intäkternas från skogsdriften.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 193
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-08-22 § 64
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00587-2
• Diagram
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-04-26 § 63
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2017-03-28
____
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§ 184 Redovisning av partistöd för 2016 Sverigedemokraterna
(KS-2017-00588-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den inkomna redovisningen av hur partistödet har
använts.
Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat en redovisning av hur partistödet
2016 har använts.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 194
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-08-22 § 65
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00588-1
• Bilaga 1: Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna
• Bilaga 2: Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna
____
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§ 185 Avsiktsförklaring mellan kommunen,
Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten efter
genomförd åtgärdsvalsstudie för Alnö Trafikåtgärder för bebyggelseutveckling på Alnö
(KS-2016-00642-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsiktsförklaring daterad 2017-07-13 med
åtgärdsbilaga version 12, daterad 2017-06-27.
Ärendet
Trafikverket önskar att en avsiktsförklaring tas fram gemensamt med
kommunen och kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län, avseende trafikåtgärder på Alnö.
Stadsbyggnadsnämnden har därför i augusti 2016 beslutat att skicka
ett förslag till avsiktsförklaring med åtgärdslista till
kommunfullmäktige för beslut (se bilagorna 7 till 10). Förslaget har
bearbetats efter stadsbyggnadsnämndens beslut (se bilaga 1 och 2).
Avsiktsförklaringen ska efter kommunfullmäktiges godkännande
undertecknas av de tre parterna.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 196
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-08-22 § 68
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00642-2
• 1 Avsiktsförklaring 2017-07-13
• 2 Åtgärdslista Alnö version 12 2017-06-27
• 3 Karta Skärgårdsvägen
• 4 ÅVS Alnö -åtgärdsvalsstudie 2016-02-11
• 5 PM 2016-04-28 Alnöbron Trafikstudier
• 6 PM 2016-04-28 Alnöbron Effekter av befolkningsökning
• 7 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-08-31 § 127
• 8 Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2016-08-04
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9 Stadsbyggnadsnämndens tidigare förslag till avsiktsförklaring
2016-08
10 Stadsbyggnadsnämndens tidigare förslag till åtgärdslista 201608
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

29

§ 186 Ansökan om deltagande i Fossilfritt Sverige
(KS-2017-00491-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom deklarationen för Fossilfritt Sverige och uppdra
till kommunstyrelsen att skicka in ansökan om deltagande.
Ärendet
Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ, vars syfte är att minska
Sveriges negativa påverkan på klimatet. Initiativet samlar aktörer
från myndigheter, företag, kommuner och landsting över hela landet
som genom deltagande deklarerar att deras verksamheter är med och
aktivt bidrar till ett bättre klimat. Koncernstaben föreslår att
Sundsvalls kommun ska ansöka om deltagande i Fossilfritt Sverige.
Överläggning
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 197
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-08-29 § 56
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00491-1
____
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§ 187 Dataskyddsombud vid Medelpads
Räddningstjänstförbund
(KS-2017-00620-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal avseende dataskyddsombud mellan Medelpads
Räddningstjänstförbund och Sundsvalls kommun, Timrå kommun
samt Ånge kommun,
att dataskyddsombudet finansieras för 2017 om 220 tkr inom
kommunstyrelsens ram,
att dataskyddsombudet finansieras för 2018 om 650 tkr genom
kompletteringsbudgeten för 2018
att finansieringen av dataskyddsombudet för 2019 och framåt om
650 tkr per år, arbetas in i MRP 2019 – 2020, med plan för 2021 och
2022, samt
att ovanstående att-satser gäller under förutsättning att beslut med
motsvarande innebörd fattas av fullmäktige i Timrå kommun och
Ånge kommun.
Ärendet
EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation)
börjar gälla den 25 maj 2018. Enligt Dataskyddsförordningen ska
kommunen tillhandahålla ett dataskyddsombud. Detta ärende handlar
om att inrätta ett gemensamt dataskyddsombud för Sundsvall, Timrå
och Ånge kommuner vid Medelpads Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 198
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-08-29 § 58
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00620-1
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Avtal avseende dataskyddsombud mellan Medelpads
Räddningstjänstförbund och Sundsvall kommun, Timrå kommun
samt Ånge kommun

____
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§ 188 Taxor och avgifter enligt lag om elektriska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt
folkölsförsäljning
(KS-2017-00582-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att socialnämnden får ta ut avgifter enligt lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt följande.
Försäljningsställen inom
detaljhandel och serveringsställen
som anmält att de säljer
tobaksprodukter och/eller
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Restauranger med
serveringstillstånd debiteras ej för
tillsyn.
Försäljningsställen inom
detaljhandel som anmält
tobaksförsäljning och/eller
försäljning av elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare samt
folkölsförsäljning

Föreslagen avgift
800 kr

Föreslagen avgift
1 800 kr

Ärendet
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
träder i kraft den 1 juli 2017 efter beslut i riksdagen den 17 maj
2017. Den nya lagen anpassar svensk rätt till EU:s regler på området.
Enligt 20 §, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(SFS 2017:425) ska näringsidkare, som har sitt säte eller sin
affärsverksamhet i Sverige, anmäla försäljning av nämnda produkter
till den kommun i vilken försäljningen ska ske. Kommunen ansvarar
för den omedelbara tillsynen över att lagen följs tillsammans med
polismyndigheten och folkhälsomyndigheten, vilket framgår av 26 §.
Kommunen får ta ut avgift för sin tillsyn enligt 46 §.
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I dagsläget tar kommunen ut avgifter enligt ovanstående tabeller.
Tillsynsavgiften är 800 kronor för försäljningsställen som säljer
tobaksprodukter och 1800 kronor för försäljningsställen inom
detaljhandeln som anmält både tobaks- och folkölsförsäljning.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 199
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-08-29 § 59
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00582-2
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-06-21 § 129
• Socialtjänstens skrivelse SN-2017-00213
____
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§ 189 Motion (SD) om att inrätta en
landsbygdsnämnd
(KS-2016-00704-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion från den 26 september
2016 att en landsbygdsnämnd ska inrättas. Där föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta:
•
•
•

•

Att inrätta en landsbygdsnämnd i Sundsvalls kommun.
Att uppdra till koncernstaben att ta fram ett förslag till
reglemente för landsbygdsnämnden.
Att landsbygdsnämnden skall verka för att garantera och
stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara
referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Sundsvalls
kommun.
Att landsbygdsnämnden inom sitt ansvarsområde skall
ansvara för:
o Beslut om och fördelning av medel till
landsbygdsutveckling.
o Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor.
o Uppmärksamt följa villkor för bosättning och
företagande på landsbygden.
o Etablera god kontakt med allmänheten, nätverk,
föreningar och företag verksamma inom kommunens
landsbygd.
o Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala
utvecklingssatsningar.

Överläggning
Christina Vallsten (SD) yrkar bifall till motionen.
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Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Odföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Christina Vallstens (SD) förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mats Hellhoff (SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skalin (SD), Anders
Haraldh (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina
Vallsten (SD) och Börje Mattson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-09-11 § 200
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-08-22 § 53
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00704-5
• Motion (SD) om inrättande av en landsbygdsnämnd

____
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§ 190 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
• Tom Emanuelz (M) ställer en fråga om situationen på
Villagatan.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

Justerandes signatur

•

Jörgen Berglund (M) ställer en fråga om tidsplanen för
behandlingen av den återremitterade motionen ”Motion för en
stärkt och förbättrad avgiftsmodell”.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

•

Sven Bredberg (M) ställer en fråga om utvecklingen av
Sundsvall som cykelstad och som handlar om säkerheten för
fotgängare och cyklister.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

•

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

•

Stefan Falk (L) ställer en fråga om det finns planer på
ombyggnationer av duschar i skolorna så eleverna kan duscha
ostört.
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens
ordförande João Pinheiro (S).

•

Annelie Luthman (L) ställer en fråga om objektivitet för
politiken i skolor.
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens
ordförande João Pinheiro (S).
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Thomas Burman (M) ställer en fråga om nyttjande av skåpen
vid kommunreceptionen.
Frågan besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets
ordförande Hans Forsberg (C).

____
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§ 191 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 2017-09-12
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2017-09-14
• Stadsbyggnadsnämndens yttrande - Granskning av
kommunens strategiska arbete för att skapa säkra fysiska
miljöer (SBN-2017-00340-3)
____
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Utdragsbestyrkande

Ledamöter

1

Parti

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

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

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
Thomas Burman

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

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

1 (3)

Närvarande 1

Jäv paragraf

X
X
X
X
X
X
X
X §§ 170-181, §§
183-191
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X §§ 170-176
X
X
X
X
X
X
X
X

§ 182

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

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

Roland Grafström
Lars-Åke Andersson
Evert Nederberg

§§ 170-191
§§ 170-191
§§ 170-191

Michael Sjödin

§§ 170-191

Carina Staf
Kristoffer Högstedt
Gustavsson

§§ 170-191
§ 182

Hans Backlund

§§ 170-191

Frida Burman

§§ 170-191

Annika Söderberg

§§ 170-191

Rebecca Lampinen

§§ 177-191

Kent Larsson
Jan Heijbel

§§ 170-191
§§ 170-191

Jörgen Berglund
Tom Emanuelz
Per-Magnus Forsberg
Habib Effati
Bertil Kjellberg
Eva Lohman
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

Ordförandens signatur

(M)
(M)
(M)
(M)
(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)

Justerarnas signaturer

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

2 (3)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X §§ 173-191
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

Ulla Norgren

§§ 170-172

Mats Hellhoff

§§ 170-191

Ove Skalin
Anders Haraldh

§§ 170-191
§§ 170-191

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
Jan Heijbel
Gunilla Molin
Linus Johansson
Åse Johansson
Per Wahlberg
Efva Åström
Peter Sjöbom
Jörgen Nilsson
Ulla Norgren
Lars Holmgren
Jonas Öhrnell
Anna Edin
Anders E Henriksson
Elisabet Finné
Åke Johansson
Miriam Monsell
Berit Andersson
Birgir Hjörleifsson
Birgitta Skoglund
Mats Hellhoff
Ove Skalin
Anders Haraldh
Magnus Fagerström

2

Närvarande 2

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

X
X
X
X
X
X

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

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
-

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

3 (3)

Jäv paragraf

§§ 170-191
§§ 170-191
§§ 170-191
§§ 170-191
§§ 170-191
§ 182

§§ 170-191
§§ 170-191

§§ 170-191
§§ 170-191
§§ 177-191

§§ 170-191

§§ 170-172

§§ 170-191
§§ 170-191
§§ 170-191
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Justerarnas signaturer

Tjänstgör paragraf
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