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Justering
Till justerare utses Cathrine Edström och Annelie Luthman med Ulf
Sjölinder och Hjördis Bredberg som ersättare.
____
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§ 146 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen är inbjuden att ingå partnerskap med
Myndighetsnätverket som består av 16 statliga myndigheter
som samverkar för att utveckla Sundsvallsregionen
Årets äldrepris gick till Skönsmomodellen, en ny
arbetsmodell som utgår från de äldres bästa
Nya rekryteringar: HR-direktör, VD för Mitthem, biträdande
stadsbyggnadsdirektör och stadsarkitekt.
Sundsvall växer – investeringar på 10 miljarder bl a
Logistikparken, resecentrum, äldreboenden, ny simhall
Trafikverket investerar 5 miljarder till 2025
SCA gör jättesatsning i regionen – ny fabrik och huvudkontor
i Sundsvall
Satsningar på byggnation av bostäder i stadsdelar och på
förbättringar av miljön och tryggheten i Sundsvalls
ytterområden
Stadsvision Sundsvall – från vision till verksamhet i sex
områden i centrala delar av staden

____
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§ 147 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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§ 148 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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§ 149 Inkomna motioner
(KS-2017-00570, KS-2017-00571, KS-2017-00572, KS-2017-00573,
KS-2017-00574, KS-2017-00575, KS-2017-000576)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
• Motion (KD) angående införande av volontärarbete som alternativ
inom individuellt val i gymnasiet
• Motion (SD) om kostnadsfria måltider för ALLA lärare
• Motion (SD) om att utreda tillgången till skolsköterskor
• Motion (SD) om att uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag
för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen
• Motion (SD): Utredning om förebyggande arbete mot spridning av
smittsamma sjukdomar i kommunens skolor
• Motion (SD) om att undersöka luftkvaliteten i våra kommunala
skolor
• Motion (SD) om att polisanmäla asylbedrägerier
Ärendet
Sju motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (KD) angående införande av volontärarbete som alternativ
inom individuellt val i gymnasiet, 2017-06-26
• Motion (SD) om kostnadsfria måltider för alla lärare, 2017-06-13
• Motion (SD) om att utreda tillgången till skolsköterskor, 2017-0613
• Motion (SD) om att uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag
för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen, 201706-13
• Motion (SD): Utredning om förebyggande arbete mot spridning av
smittsamma sjukdomar i kommunens skolor, 2017-06-13
• Motion (SD) om att undersöka luftkvaliteten i våra kommunala
skolor, 2017-06-13
• Motion (SD) om att polisanmäla alla asylbedrägerier, 2017-06-26
____
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§ 150 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.

____
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§ 151 Valärenden
(KS-2017-00010)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja Calle Jonssons (C) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige,

att

notera att Erik Lemon (M) blir ny politisk sekreterare för
Moderaterna på 100% efter Lina Heidenbeck (M), fr o m 2017-0601 t o m 2018-10-14,

att

utse Jan-Ola Andersson (C) till ny ledamot i Leader Mittland Plus
efter Bodil Hansson (S) fr o m föreningens extra årsmöte den 13
september 2017 för återstående delen av mandatperioden,

att

notera Länsstyrelsens beslut om val av nuvarande ersättare Eva
Lohman (M) som ledamot i kommunfullmäktige efter Elin Nilsson
(M), för återstående delen av mandatperioden,

att

notera Länsstyrelsens beslut om val av Jörgen Nilsson (M) som ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Eva Lohman (M), för
återstående delen av mandatperioden,

att

bevilja Niklas Balkeruds (SD) avsägelse som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden,

att

utse Anders Haraldh (SD) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Niklas Balkerud (SD), för återstående delen av
mandatperioden,

Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2017-06-16, reviderad 2017-06-22 samt
kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde
_____
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§ 152 Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls
kommun och kommunkoncern
(KS-2017-00373-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport januari-april för kommunen och
kommunkoncernen,
att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att besluta om
nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad
budgetram,
att socialnämnden uppmanas att besluta om nödvändiga åtgärder för
att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram,
att avslå socialnämndens begäran om 4,903 miljoner kronor
avseende lägre priser inom IT återförs till socialnämnden,
att avslå socialnämndens begäran om budgetförstärkning på 13,0
miljoner kronor för att täcka merkostnader inom äldreomsorgens lokaler
att avslå socialnämndens begäran om en budgetförstärkning på 8,0
miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för resor inom daglig
verksamhet,

att avslå socialnämndens begäran om 13,75 miljoner kronor för
resterande del av villkorat tillskott i MRP 2017-2018 med plan för
2019-2020,
att tillskjuta aktieägartillskott till Biogas Mellannorrland AB med
550 000 kronor, samt
att finansiering av aktieägartillskottet sker genom ianspråktagande av
likvida medel.
Ärendet
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2017
för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -4,1
miljoner kronor för kommunen vilket är 60,0 miljoner kronor högre i
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jämförelse med resultatet för januari-april 2016, (-64,1 miljoner
kronor). Resultatprognosen för 2017 uppgår till 40 miljoner kronor
för kommunen, vilket är cirka 110 miljoner kronor sämre än det
budgeterade resultatet på 150,3 miljoner kronor.
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen
kommer att klara balanskravsresultatet om det prognostiserade
resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut.
Överläggning
Ekonomidirektör Örjan Folkesson börjar med att föredra ärendet.
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Stefan Falk (L) och João Pinheiro (S) instämmer i Peder Björks (S)
yrkande.
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på attsats 2 i kommunstyrelsen
förslag. Vidare yrkar han bifall till attsatserna1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
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.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 § 159
 Koncernstabens skrivelse KS-2017-00373-2
 Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls kommun och
kommunkoncern
____
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§ 153 Mål och resursplan 2018 med plan för 20192020
(KS-2017-00320-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa tekniskt omräknad Mål och resursplan (MRP) 2018 med
plan för 2019-2020, med kompletteringen att för 2018 tillskjuta 1
mkr till Kultur- och fritidsnämnden för att stärka sociala föreningar,
att det finansiella resultatmålet kompletteras med text i enlighet med
förslag i de ekonomiska planeringsförutsättningarna,
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda
mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive
reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och resursplan - 1 år
för år 2018,
att nämndernas MRP för 2018 ska innehålla egna mål och
handlingsplaner inom de i MRP:n 2018-2020 uppräknade
prioriterade områdena och i det arbetet särskilt beakta den hållbara
tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet,
att nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2018
överlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2017 för
avstämning, kvittering och godkännande,
att helägda kommunala bolags MRP för 2018 ska innehålla egna mål
och handlingsplaner inom de i MRP:n 2018-2020 uppräknade
prioriterade områdena och i det arbetet särskilt beakta den hållbara
tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet,
att bolagens MRP för 2018 överlämnas till kommunstyrelsen senast
den 30 november 2017 för avstämning, kvittering och godkännande,
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2017 inom ramen för
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och
personalkostnadsökningar,
att fastställa låneramen för kommunkoncernen för år 2018 till högst
10.000 Mnkr för omsättning av befintliga krediter och upptagande av
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nya lån,
att partistöd för 2018 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda och personer med
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern” beslutade av
kommunfullmäktige 23 juni 2014 § 189 (KS-2014-00178),
att fastställa skattesatsen för år 2018 till 22:59 per skattekrona
att notera att utöver fastställd MRP 2017-2020 och angivna belopp i
de ekonomiska planeringsförutsättningarna så har anslag om 1300 tkr
avseende hyra till Matfors Folkets hus inarbetats i Kultur och
fritidsnämndens budget, samt
att notera att taxor inom miljönämndens område beslutas av
kommunfullmäktige i separata ärenden.
Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget
som omfattar minst tre år.
Enligt gällande budgetprocess har kommunen en 2+2 årsbudget. Det
innebär att år två i perioden endast omfattar en teknisk omräkning,
till exempel nya skatteunderlag, förändrade statsbidrag och ändrade
kapitalkostnader. Eventuella tillkommande beslut från
kommunfullmäktige arbetas in i underlaget.
Föreliggande förslag på tekniskt omräknad Mål och resursplan
(MRP) 2018-2020 utgår från MRP 2017-2020 beslutad av
kommunfullmäktiges 2016-06-27 § 150. Koncernstaben har beaktat
de ekonomiska planeringsförutsättningarna som FINU i mars 2017
beslutat ska utgöra grund för ärendet, tekniskt omräknad MRP 20182020. Därutöver har skatteintäkter och statsbidrag justerats med
hänsyn till nya prognoser i april/maj.
Överläggning
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande ändringar:
att fastställa kommunstyrelsen förslag till Mål och resursplan för
2018 med plan för 2019-2020 med följande förändringar:
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att tillskjuta 3 miljoner kronor till Socialnämndens individ- och
familjeomsorg för ökade kostnader
att tillskjuta 2 miljoner kronor till permanenta ordningsvakter på
Navet
att tillskjuta 3 miljoner kronor till Barn- och utbildningsnämnden
för införandet av arbetskläder till personal i förskolan
att minska anslaget för löneuppräkning med 10 miljoner kronor
att minska anslaget för ökande verksamhetskostnader för ökat
behov särkskilt boende med 8 miljoner kronor
att minska anslaget för hyreskompensation för nya lokaler med 5
miljoner kronor
att minska anslaget för införande av inköpsstrategi med 5 miljoner
kronor
att minska anslaget för stärkt integration med 10 miljoner kronor
att minska inköp av konsulttjänster med 15 miljoner kronor
att minska anslaget för koncernstaben med 6 miljoner kronor
att fastställa låneramen för kommunkoncernen för 2018 till högst
9 000 Mkr för omsättning av befintliga krediter och upptagande
av nya lån.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till attsatserna 5, 7, 8, 10, 11, 12
och 13 i kommunstyrelsens förslag och till följande tilläggsattsats:
att för 2018 tillskjuta en miljon till kultur- och fritidsnämnden för
att stärka sociala föreningar
Vidare yrkar hon avslag på attsatserna 1, 2, 3, 4, 6 och 9 i
kommunstyrelsens förslag samt önskar få lämna en
protokollsanteckning.
Bodil Hansson (S) yrkar avslag på Jörgen Berglunds (M) förslag och
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Jörgen Berglunds (M) förslag och
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dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Hon ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD)
protokollsanteckning får lämnas.
Deltagande i beslut
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Maria Lilja (L), Annelie
Luthman (L) och Arne Engholm (L) meddelar att de avstår från att
delta i dagens beslut.
Reservation
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M),
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Thomas
Burman (M), Jörgen Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus
Forsberg (M), Habib Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Jan Heijbel
(M), Sven Bredberg (M), Patrik Gustavsson (M), Berti Andersson
(KD) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Kristdemokraterna yrkar avslag på attsatserna 1, 2, 3, 4, 6 och 9 med
hänvisning till egen föreslagen MRP föreslagen till
kommunfullmäktige den 27 juni 2016.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 - § 160
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-05-23 § 43
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00320-2,
• Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020
____
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§ 154 Ändring av ägardirektiven för bolagen inom
Stadsbackenkoncernen
(KS-2016-00245-9)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva de av fullmäktige 2016-03-29, § 87, fastställda
ägardirektiven,
att stryka de föreslagna ändringarna i Ägardirektiv för bolagen inom
Stadsbackenkoncernen, daterat 2017-05-05, som anger att
soliditetskraven på de enskilda dotterbolagen stryks från
ägardirektiven, samt
att godkänna förslag till Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen, daterat 2017-05-05, med redaktionell ändring gjord vid
dagens sammanträde.
Ärendet
Ändring av ägardirektiven för bolagen i Stadsbackenkoncernen.
Överläggning
Ulf Sjölinder (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande redaktionella ändring i ägardirektiven under punkt 5.1 på
sidan 8:
Sundsvall Elnät AB ägs till 100% av Sundsvalls Energi AB.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag med ändring gjord vid dagens
sammanträde. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 - § 162
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-05-23 , § 45
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00245-9
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Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen, 2017-0505

____
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§ 155 Industrispår Södra kajen
(KS-2017-00423-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att säga upp 1917 års
”Överenskommelse mellan Kungliga Järnvägsstyrelsen och
Sundsvalls stad, angående trafikering och underhåll av hamnspår i
Sundsvall”,
att till stadsbyggnadsnämnden anslå kompletterande
investeringsmedel på maximalt 40,2 miljoner för MRP-perioden
2019-2020 för inlösen och sanering av nuvarande spåranslutning
samt för projektering och byggande av nytt industrispårsanslutning
mellan kommunens befintliga spår och Trafikverkets spårnät vid
bangård,
att investeringsmedlen enligt ovan arbetas in i Mål och resursplan för
2019-2022,
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa
”Samverkansavtal gällande avveckling av industrispår inklusive
hamnbangård med frilastkaj på Södra Kajen samt nybyggnad av
industrispår mellan Oljehamnen och Sundsvalls bangård m.m.”, samt
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram beslut om
utformning av banavgifter för kommunens industrispår.
Ärendet
Ärendet handlar om åtgärder rörande Industrispår Södra kajen.
Trafikverket har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden projekterat
två förslag inklusive kostnadsbedömningar för ny
industrispårsanslutning. Både stadsbyggnadskontoret och
koncernstaben har deltagit i processen och utöver detta har även
koncernstaben undersökt alternativa lösningar.
Koncernstaben föreslår sammanfattningsvis ett beslut om byggande
av en ny anslutning till industrispåret i planskilt läge gentemot väg
562. För att inte förskjuta planeringen och tidsplanen för
ombyggnation av väg 562 (byggstart år 2018), behöver Sundsvalls
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kommun ta ett beslut huruvida en ny industrispårsanslutning skall
byggas senast i juni 2017.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen - 2017-06-12 - § 163
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-05-23, § 46
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00423-1
• Bilaga 1. Karta industrispår Södra kajen
• Bilaga 2. Samverkansavtal – för planering och projektering av
nytt industrispår mellan bangården vid Sundsvall C och
kommunens befintliga industrispår i öster
• Bilaga 3. Samverkansavtal gällande avveckling av industrispår
inklusive hamngård med frilastkaj på Södra Kajen samt
nybyggnad av industrispår mellan Oljehamnen och Sundsvalls
bangård m.m.
• Bilaga 4. PM Ersättningsprinciper för Trafikverkets
uppställningsspår på Södra Kajen, Sundsvalls kommun
• Bilaga 5. Missiv: Nytt anslutningsspår mellan Sundsvalls bangård
och Sundsvalls kommuns industrispår längs Mokajen,
Oljehamnen m m
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-09-28 § 269
____
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§ 156 Årsredovisning 2016 för
Samordningsförbundet i Sundsvall
(KS-2017-00076-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt revisorernas förslag i
revisionsberättelsen,
att godkänna årsredovisningen 2016 för Samordningsförbundet i
Sundsvall.
Ärendet
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för
2016.
Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse.
Jäv
Jonas Väst (S), Hans Backlund (S), Elisabeth Gisslin Burman (M)
och Thomas Burman (M) anmäler jäv och deltar därför inte i
behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 § 164
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-05-23 § 47
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00076-2
• Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet i Sundsvall
• Revisionsberättelse 2016 Samordningsförbundet

____
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§ 157 Årsredovisning 2016 för
kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
(KS-2017-00369-2)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt revisorernas
förslag i revisionsberättelsen,
att godkänna årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
Ärendet
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat
årsredovisning och revisorerna har överlämnat revisionsberättelse för
2016.
Jäv
Hans Forsberg (C), Leif Nilsson (S) och Lena Sjöberg (S) anmäler
jäv och deltar därför inte i behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 - § 166
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-05-23 § 49
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00369-2
• Årsredovisning 2016 Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
• Revisionsberättelse 2016 Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
____
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§ 158 Årsredovisning 2016 för Sundsvalls
Sjöfolksstiftelse samt ansvarsfrihet
(KS-2017-00079-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2016 samt,
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Ärendet
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat
årsredovisning och revisionsberättelse för 2016.
Jäv
Kjell Andersson (S), Adele Flodin (S) och Patrik Gustavsson (M)
anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 § 167
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-05-23, § 50
• Koncernstabens skrivelse, KS-2017-00079-1
• Årsredovisning 2016 Sundsvalls Sjöfolkstiftelse
• Revisionsberättelse 2016 Sundsvalls Sjöfolkstiftelse
• Sundvalls Sjöfolkstiftelses protokoll, 2017-04-26
____
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§ 159 Redovisning av partistöd för 2016
(KS-2016-00988-7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna inkomna redovisningarna av hur partistödet har
använts,
att partistödet för andra halvåret 2017 ska utbetalas till
socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna, centerpartiet,
miljöpartiet de gröna, vänsterpartiet och kristdemokraterna, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt återkomma med
förslag som förtydligar bestämmelser om partistöd rörande om och
när stöd ska betalas ut.
Ärendet
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur
partistödet 2016 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat
en granskningsrapport. Vid tidpunkten för tjänsteskrivelsens
upprättande har redovisningar och granskningsrapporten kommit in
från social-demokraterna, moderaterna, liberalerna, centerpartiet,
miljöpartiet de gröna, vänsterpartiet och kristdemokraterna.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen - 2017-06-12 - § 168
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2017-05-23, § 51
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00988-7
• Moderaternas redovisning
• Centerpartiets redovisning
• Miljöpartiets redovisning
• Vänsterpartiets redovisning
• Kristdemokraternas redovisning
• Socialdemokraternas redovisning
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Liberalerna redovisning

____
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§ 160 Översyn av kommunala trygghetsrådet och
kommunala folkhälsorådet - återremitterat ärende
(KS-2015-00864-4)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avveckla Folkhälsorådet från och med 2017-06-26,
att avveckla Trygghetsrådet från och med 2017-06-26,
att inrätta ett nytt råd med övergripande ansvar över sociala
hållbarhetsfrågor från och med 2017-06-26,
att det nya rådet rapporterar till kommunstyrelsen,
att uppdra till kommunstyrelsen att från majoriteten utse en
ordförande och två ledamöter att ingå i det nya rådet,
att uppdra till kommunstyrelsen att utse en ledamot från
oppositionen att ingå i det nya rådet,
att uppdra till kommunstyrelsen, att i samråd med det nya rådet, ta
fram förslag på hur arbetet med sociala hållbarhetsfrågor ska
bedrivas och organiseras,
att kultur- och fritidsnämnden fortsatt ansvarar för det operativa
trygghetsarbetet,
att kommunens förebyggande föräldrastöd med tillhörande budget
om 650 tkr flyttas från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen från och med 2017-07-01, samt
att kommunens förebyggande föräldrastöd med tillhörande budget
om 1 300 tkr flyttas från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen från och med 2018-01-01,
att kommunen följer det arbete som bedrivs inom Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) när det gäller arbetet med Strategi
för hälsa, samt
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att rådet för Social Hållbarhet ska vara tillsatt av en ordförande samt
två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från oppositionen
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
Ingeborg Wiksten (L) yrkar i första hand avslag på
kommunstyrelsens förslag samt bifall till följande attsats:
Att man inför nästa mandatperiod utreder hur man kan utveckla
samarbetet mellan Sundsvalls kommun och Region
Västernorrland med t.ex. en gemensam nämnd
I andra hand yrkar hon bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande tilläggsattsats:
att rådet för Social Hållbarhet ska vara tillsatt av en ordförande
samt två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från
oppositionen
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till
följande tilläggsattsats:
att uppdra till kommunstyrelsen att utse en ledamot från SD att ingå i
det nya rådet

Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
bifall till följande tilläggsattsats i Ingeborgs Wikstens (L) yrkande:
att rådet för Social Hållbarhet ska vara tillsatt av en ordförande
samt två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från
oppositionen
Jörgen Berglund (M), Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Bodil
Hanssons (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Bodil
Hansson (S) med fleras förslag, dels Ingeborg Wikstens (L) förslag
och dels Johnny Skalins (SD) förslag. Hon ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Bodil
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Hansson (S) med fleras förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 § 170
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-05-2,3§ 34
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00864-4
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-04-24 § 113
____
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§ 161 Aktualitetsprövning av Sundsvalls
kommuns gällande översiktsplan
(KS-2017-00415-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara Sundsvalls kommuns översiktsplan, inklusive gällande
fördjupningar och tematiska tillägg, fortsatt aktuell under denna
mandatperiod,
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2017 påbörja arbete inför
en uppdatering av gällande översiktsplan under nästkommande
mandatperiod,
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma under senare delen av
2017 med begäran om medel för att bekosta utredningar inför
uppdatering av gällande översiktsplan, samt
att uppdra åt alla nämnder och bolag att bistå kommunstyrelsen i
utredningsarbetet inför uppdatering av gällande översiktsplan, samt
att snarast öppna en dialog med Timrå kommun om den planerade
uppdateringen för att samordna planeringen.
Ärendet
Översiktsplanen ska uttrycka kommunens vilja och fungera som ett
viktigt styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling.
Det är därför viktigt att den är aktuell. Aktualitetsprövning är också
obligatorisk enligt plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige ska
enligt 3 kap 27§ plan- och bygglagen ”minst en gång under
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell”. Någon sådan
prövning har ännu inte genomförts under denna mandatperiod.
Därför föreslår koncernstaben att kommunfullmäktige nu genomför
denna aktualitetsprövning och förklarar Sundsvalls kommuns
översiktsplan fortsatt aktuell i sin helhet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 - § 171
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-05-23 § 35
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00415-1
• ÖP - Aktualitetsprövning underlagsrapport 2017-05-02
____
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§ 162 Sundsvalls kommuns
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst
(KS-2016-00966-7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna och anta trafikförsörjningsprogram, Sundsvalls
kommun, färdtjänst och riksfärdtjänst, samt
att kommunfullmäktiges beslut biläggs programmet.
Ärendet
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik, 2 kap §11, skall varje
kommun regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange
omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. Även grunderna för
prissättningen för resor med sådan trafik skall framgå av programmet. Eftersom Sundsvalls kommun själva ansvarar för den
särskilda kollektivtrafiken i kommunen behöver kommunen utifrån
lagens krav ett sådant program. Programmet har remitterats för
samråd till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland (KTM) och Landstinget Västernorrland. Det är i
överensstämmelse med det samråd som kollektivtrafiklagen anger
ska genomföras innan antagande.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen - 2017-06-12 - § 172
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2017-05-30 § 47
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00966-7
• Beslutshandling trafikförsörjningsprogram 2017-05-03
____
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§ 163 Ändring i stadsbyggnadsnämndens
reglemente avseende personalfrågor
(KS-2017-00424-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ändring av reglementet för stadsbyggnadsnämnden
enligt koncernstabens förslag daterat 2017-05-05.
Ärendet
Ärendet handlar om ändringar i stadsbyggnadsnämndens reglemente
utifrån tidigare fattade beslut inom personalområdet i Sundsvalls
kommun. När verksamheter förändras bör tillhörande styrande
dokument också ändras i enlighet med de nya besluten som fattats.
Förändringarna avser tydliggörande kring arbetsmiljöansvar och
mandat att anställa förvaltningschef, samt en hänvisning till
personalnämnden för vissa personalfrågor.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 - § 173
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-05-23, § 38
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00424-2
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse, SBN-2017-00375-1
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden, 2017-04-26 § 59
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§ 164 Revidering av bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda och personer
med förtroendeuppdrag i Sundsvalls
kommunkoncern
(KS-2017-00414-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls
kommunkoncern, dat. 2017-05-26.
Ärendet
Ärendet är en revidering av bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag
i Sundsvalls kommunkoncern. Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 § 174
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00414-1
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§ 165 Motion (SD) angående åldersbestämning av
ensamkommande - en fråga om rättssäkerhet
(KS-2016-00703-4)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar ge socialnämnden i uppdrag att ”utreda och ta fram förslag
på hur Sundsvalls kommun kan genomföra så noggranna
åldersbestämningar som möjligt av asylsökande ensamkommande”,
samt att ”Sundsvalls kommun genomför åldersbestämning genom
knä- och tandröntgen eller andra lämpliga åldersbestämningsmetoder
av alla asylsökande ensamkommande med placering genom
kommunens försorg”.
Överläggning
Christina Vallsten (SD) yrkar bifall till motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till attsats 1 i motionen och avslag på
attsats 2 i motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Christina Vallstens (SD) förslag och
dels Johnny Skalins förslag (SD) Hon ställer förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 § 175
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-05-23 § 39
• Koncernstabens skrivelse KS-2016-00703-4
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-01-25 § 14
• Socialtjänstens skrivelse 2017-01-03
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Motion (SD) åldersbestämning av ensamkommande en fråga om
rättssäkerhet, 2016-09-26

____
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§ 166 Motion (KD) om införande av minskning av
antalet valkretsar i Sundsvalls kommun från 4 till
1 - återremitterat ärende
(KS-2016-00224-13)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut §489 från 2005-09-26 om
att kommunen indelas i tre valkretsar:
1. Skön, Alnö, Skönsmon
2. Gustav Adolf, Selånger
3. Njurunda, Attmar, Tuna, Stöde, Holm, Liden, Indal, Sättna
att kommunen indelas i två valkretsar:
Sundsvalls Första: Skön, Sundsvall
Sundsvalls Andra: Alnö, Njurunda, Tuna/Attmar, Stöde, Indalen,
Selånger
Ärendet
Fullmäktigeledamoten Liza-Maria Norlin (KD) lämnade in en motion
till kommunfullmäktigesammanträdet den 29 februari 2016 om att
minska antalet valkretsar i Sundsvall, från 4 till 1. Koncernstaben har
utrett ärendet, som behandlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 april 2017, § 119. Beslutet blev att ärendet
skulle återremitteras.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Lahti (S) och Christiane Rüdiger (V) instämmer i Niklas Säwéns
(S) yrkande.
Jörgen Berglund (M), Angel Villaverde (MP), Stefan Falk (L) och
Christina Vallsten (SD) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD)
yrkande.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med
fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs av Liza-Maria Norlin (KD) och ska verkställas.
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som
röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som
röstar bifall till Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag röstar
NEJ. Voteringen resulterar i 46 JA-röster 35 NEJ-röster.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M),
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Thomas
Burman (M), Jörgen Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus
Forsberg (M), Habib Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Jan Heijbel
(M), Sven Bredberg (M), Patrik Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten
(L), Stefan Falk (L), Maria Lilja (L), Annelie Luthman (L), Arne
Engholm (L), Berit Andersson (KD), Liza-Maria Norlin (KD),
Angel Villaverde (MP), Maria Algotsson (MP), Johanna Thurdin
(MP), Tina Hellberg (MP), Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD),
Lars Skoglund (SD), Mats Hellhoff (SD), Stig Bergström (SD), Jan
Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD) och
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 § 177
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-05-23 § 41
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00224-13
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-04-24 § 119
• Yrkande ärende 24, kommunfullmäktige 2017-04-24
• Beslutsförslag - Motion om valkretsar (KD)
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-04-10 §126
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-03-21 §25
• Demokratiberedningen, antalet valkretsar
• Demokrati- och uppföljningsberedningens protokoll 2017-02-24
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
•

Sammanträdesdatum
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2017-06-26

37

Motion (KD) om införande av minskning av antalet valkretsar i
Sundsvalls kommun från 4 till 1, 2016-02-29

____
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§ 167 Motion (KD) om intensifierat arbete mot
nätmobbning
(KS-2016-00817-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Ärendet
Liza-Maria Norlin, gruppledare för Kristdemokraterna, har lämnat in
en motion till kommunfullmäktige om intensifierat arbete mot
nätmobbning, där hon föreslår att vuxna som regelbundet möter barn
och unga ska få ökade kunskaper om nätmobbning genom
utbildnings- och informationsinsatser.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.
Sven Bredberg (M), Alicja Kapica (M), Patrik Gustavsson (M)
Stefan Falk (L), Angel Villaverde (MP) och Christina Vallsten (SD)
instämmer i Liza-Marie Norlins (KD) yrkande.
João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lisa Lööf (S) instämmer i João Pinheiros (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med
fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M),
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Thomas
Burman (M), Jörgen Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus
Forsberg (M), Habib Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Jan Heijbel
(M), Sven Bredberg (M), Patrik Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten
(L), Stefan Falk (L), Maria Lilja (L), Annelie Luthman (L), Arne
Engholm (L), Berit Andersson (KD), Liza-Maria Norlin (KD),
Angel Villaverde (MP), Maria Algotsson (MP), Johanna Thurdin
Justerandes signatur
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(MP), Tina Hellberg (MP), Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD),
Lars Skoglund (SD), Mats Hellhoff (SD), Stig Bergström (SD), Jan
Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD) och
Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-12 § 178
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2017-05-23, § 42
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00817-5
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-02-01 § 10
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-01-11
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-02-01 § 9
• BUN -Sammanställning av värdegrundsarbetet 2016
• Motion (KD) angående intensifierat arbete mot nätmobbning,
2016-10-31
____
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§ 168 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 servicegrad och
telefonkultur i kommunen.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).
•

Niklas Säwén (S) ställer en fråga angående moderaternas
förslag till minskning av integrationsmedlen i sitt
budgetförslag.
Frågan besvaras av moderaternas gruppledare Alicja Kapica
(M).

•

Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga angående tid för
besvarandet av en inlämnad motion.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

•

Gunilla Molin (M) ställer en fråga om former för dialog med
medborgare i kommunen.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

•

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

•

Christiane Rüdiger (V) ställer fråga om ansvar för
integrationsfrågor i kommunen kopplat till moderaternas
budgetförslag om minskade medel till integration.
Frågan besvaras av moderaternas gruppledare Alicja Kapica
(M).

____
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§ 169 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 2017-06-13

•

Valärenden – vakanta uppdrag per 2017-06-15, reviderad
2017-06-22

•

Ej verkställda beslut enligt LSS Q 1 2017 (SN-2017-00014)

•

Ej verkställda beslut enligt SoL Q 1 2017 (SN-2017-00013)

____
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Priscilda Helenius
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Tommy Eriksson
Lisa Lööf
Jan-Olov Lampinen
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Burhan Hussain
Soili Sollén
Ulf Sjölinder
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