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Justering
Till justerare utses Lisa Lööf och Maria Algotsson med Håkan
Byberg och Liza-Maria Norlin som ersättare.
____
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§ 230 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
om följande:
•

Sundsvalls kommuns samarbetar med SKL att vara först ut i
Sverige med införandet av en e-tjänst som automatiskt hämtar
information från andra myndigheter vid ifyllnad av
ansökningar. E-tjänsten syftar till att göra det enklare för
medborgarna att fylla i de digitala ansökningarna och är ett
led i att anpassa verksamheten i linje med den kommande
dataskyddsförordningen.

•

Sundsvalls kommunhus firar 40 år. Åsa berättar en historisk
tillbakablick som börjar 1943 med att en lokalkommitté
tillsattes för att diskutera behovet av ett nytt kommunhus till
inflyttningen som skedde 1977.
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§ 231 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
•

Kenneth Tjernström ställer en fråga om hur fotgängares
förutsättningar prioriteras vid vägunderhållning under
vintertid.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).
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§ 232 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
•

Ingeborg Wiksten (L) ställer en fråga till kommunstyrelsens
vice ordförande Bodil Hansson (S) om vad Sundsvalls
kommun gör för att uppmärksamma och motverka
förekomsten av sexuella trakasserier. Efter frågan följer ett
replikskifte mellan frågeställaren och svaranden.
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§ 233 Inkomna motioner
(KS-2017-00876, KS-2017-00928)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
• Motion (MP) angående kommunen upphör med eller minskar
användningen av produkter som innehåller eller genererar
mikroplast
• Motion (M) om giftemål med minderåriga
Ärendet
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (MP) angående kommunen upphör med eller minskar
användningen av produkter som innehåller eller genererar
mikroplast, inlämnad 2017-11-27
• Motion (M) om giftemål med minderåriga, inlämnad 2017-12-15
____
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§ 234 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.
____
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§ 235 Interpellationssvar - om ställplatser för
husbilar i Sundsvall
(KS-2017-00853)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Thomas Burman
(M) den 27 november 2017 en interpellation om ställplats för
husbilar i Sundsvall till stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders
Hedenius (S).
Överläggning
Thomas Burman (M) presenterar interpellationen och Anders
Hedenius (S) besvarar frågorna som ställs i densamma. Därefter
följer ett antal replikskiften mellan interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöten har
möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
• Interpellation från Thomas Burman (M) till Anders Hedenius (S)
om ställplatser för husbilar i Sundsvall, daterad 2017-11-15
____
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§ 236 Interpellationssvar - om valfrihet och ansvar
(KS-2017-00861)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Annelie Luthman
(L) den 27 november 2017 en interpellation om valfrihet och ansvar
inom hemtjänsten till socialnämndens ordförande Malin Larsson (S).
Överläggning
Annelie Luthman (L) presenterar interpellationen och Malin Larsson
(S) besvarar frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal
replikskiften mellan interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöten har
möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
• Interpellation från Annelie Luthman (L) till Malin Larsson (S)
om valfrihet och ansvar, daterad 2017-11-21
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§ 237 Interpellationssvar - om trygg hemgång
(KS-2017-00860)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Ingeborg
Wiksten (L) den 27 november 2017 en interpellation om hur
kommunen arbetar för att erbjuda trygghet, god vård och omsorg vid
utskrivning från sjukhus till socialnämndens ordförande Malin
Larsson (S).
Överläggning
Ingeborg Wiksten (L) presenterar interpellationen och Malin Larsson
(S) besvarar frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal
replikskiften mellan interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöten har
möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
• Interpellation från Ingeborg Wiksten (L) till Malin Larsson (S)
om trygg hemgång, daterad 2017-11-15
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§ 238 Valärenden
(KS-2017-00010)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera att Lisa Lööf (S) blir ny politisk sekreterare för
Socialdemokraterna på 100% fr o m 2018-01-01 t o m 2018-09-30,
att bevilja Joakim Lindblads (M) avsägelse som ersättare i
stadsbyggnadsnämnden,
att bevilja Anders Haraldhs (SD) avsägelse som ledamot i nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige,
att utse Olga Nordlund (SD) till ny ledamot i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Anders Haraldh
(SD) för återstående delen av mandatperioden,
att utse Börje Mattsson (SD) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Anders Haraldh (SD) för återstående delen av
mandatperioden.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse, 2017-12-07, samt kompletteringar
upplästa vid dagens sammanträde
____
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§ 239 Slutrapporter och investeringsförslag från
Biogas i Mellannorrland AB
(KS-2017-00753-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den överlämnade slutrapporten daterad 2017-02-23 från
Biogas i Mellannorrland AB,
att godkänna den överlämnade slutrapporten daterad 2017-04-12 från
Biogas i Mellannorrland AB,
att godkänna den överlämnade sammanfattande slutrapporten daterad
2017-04-24 från Biogas i Mellannorrland AB,
att Sundsvalls kommun inte genomför en investering i en
biogasanläggning eller en anläggning för optisk sortering, samt
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att avveckla Sundsvalls
kommuns engagemang i Biogas i Mellannorrland AB.
Ärendet
Ärendet gäller beslut om godkännande av de tre slutrapporter som
bolaget Biogas i Mellannorrland AB (BiMAB) har tagit fram och
lämnat över till ägarna, inom ramen för bolagets uppdrag. Ärendet
innebär även möjlighet för kommunfullmäktige att ta ställning till de
förslag om inriktningsbeslut som bolaget lämnar, om att investera i
och driva en biogasanläggning och en optisk sorteringsanläggning i
Korsta utanför Sundsvall.
Överläggning
Sven Bredberg (M), Stefan Falk (L), Peder Björk (S), Johnny Skalin
(SD) och Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Linnéa Kjellman (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och
bifall till Centerpartiet och Vänsterpartiets förslag som lyder:
att godkänna den överlämnade slutrapporten daterad 201702-23 från Biogas i Mellannorrland AB,
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att godkänna den överlämnade slutrapporten daterad 201704-12 från Biogas i Mellannorrland AB,
att godkänna den överlämnade sammanfattande
slutrapporten daterad 2017-04-24 från Biogas i
Mellannorrland AB,
att Sundsvalls kommun genomför en investering i en
biogasanläggning och en anläggning för optisk sortering,
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ombilda Biogas i
Mellannorrland AB från ett utredningsbolag till ett
produktionsbolag.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Angel Villaverde (MP), Elisabet Finné (V) och Hans Zetterkvist (V)
instämmer i Linnéa Kjellmans (C) förslag.
Christiane Rüdiger (V), Hans Forsberg (C), Kjell Bergkvist (C) och
instämmer i Linnéa Kjellmans (C) förslag och protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
gällande att-satserna 1-3 och avslag gällande att-satserna 4-5, samt
bifall till följande tilläggsatt-satser:
att utreda konsekvenserna för Sundsvall och regionen om vi inte
bygger en biogasanläggning i Sundsvall. Utredningen ska
presenteras för fullmäktige inom 3 månader.
att utreda de juridiska frågetecken som kortfattat presenterats i
koncernstabens skrivelse i ärendet. Har man löst detta på andra
ställen i Sverige?
att tydligare lyfta miljö- och klimatnyttan för projektet i
underlaget för beslut eftersom det är en av grundbultarna till
detta ärende.
Hans Forsberg (C) yrkar på ajournering.
När sammanträdet återupptas yrkar Christiane Rüdiger (V) bifall till
Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraternas
nya förslag att ärendet i första hand återremitteras med följande
motivering:
Justerandes signatur
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Vi yrkar återremiss för att belysa konsekvenserna av- och
alternativen till, för oss och berörda kommuner, att inte bygga en
biogasanläggning och optisk sortering i Sundsvall.
I andra hand yrkar de på sina tidigare förslag i överläggningen.
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Linnéa Kjellman (C) med fleras
förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag, och dels Christiane
Rüdigers (V) förslag att i första hand återremittera ärendet och i
andra hand enligt tidigare förslag i överläggningen.
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 Hans Zetterkvist (V) 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 67 JA-röster och 14 NEJ-röster, se bilaga 2.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Linnéa Kjellman (C) med fleras
förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Linnéa Kjellman (C), Christiane
Rüdiger (V) med fleras protokollanteckning får lämnas.
Reservation
Hans Forsberg (C), Anna Edin (C), Kjell Bergkvist (C), Linnéa
Kjellman (C), Hans Zetterkvist (V), Annicka Burman (V), Christiane
Rüdiger (V), Elisabet Finné (V), Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria
Norlin (KD), Angel Villaverde (MP), Maria Algotsson (MP), Birgir
Hjörleifsson (MP) och Tina Hellberg (MP) reserverar sig mot
beslutet.
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Protokollsanteckning
Linnéa Kjellman (C), Christiane Rüdiger (V), Hans Forsberg (C) och
Kjell Bergkvist (C) lämnar följande protokollsanteckning:
”I dagsläget handlar det inte om vad vi behöver göra utan om hur
fort vi kan göra tillräckligt mycket för att undvika en klimatkatastrof.
Att producera biogas från matavfall är en del av lösningen. Vi anser
att en optisk sorteringsanläggning är nödvändig för att hitta en
lösning på hur vi ska kunna sortera ut allt matavfall från
hushållsavfallet i Sundsvall. Idag hamnar den största delen av
matavfallet i de gröna tunnorna, osorterat, och förbränns. Detta är
dåligt eftersom växtnäringen går förlorad och matavfallet inte blir en
del av det naturliga kretsloppet.
Matavfallet kan komposteras, men nackdelen med den lösningen är
att energin går förlorad. Om vi fångar metangasen i en
biogasanläggning blir matavfallshanteringen istället delaktig i
lösningen för att få ett fossilfritt och energieffektivt samhälle. Detta
genom biogas som drivmedel, vilket skulle minska utsläppen från
fordonstrafiken i Sundsvall.
Idag sköts insamling och utsortering av visst avfall under
producentansvaret (Förpacknings & Tidnings Insamlingen, FTI). FTI
ställer sig positiva till att samordna detta med kommunerna så vi ser
inget juridiskt hinder för att sortera även deras avfall.
Vi har en kompetensuppbyggnad inom biogas- och optisk sortering i
Sundsvall, som säkrar ett genomförande.
Vi anser därför att de av BiMAB föreslagna anläggningarna skall
byggas. Som vi ser det har vi idag inga klara alternativa lösningar
som ger alla dessa vinster. Om vi väntar med att fatta det här
beslutet tills lagstiftningen gällande klimatutsläpp och matavfall är
på plats så går vi miste om de 84 miljoner kronor som vi idag har
blivit beviljade i Klimatklivspengar från Naturvårdsverket. Vi utgår
från att de kommuner som idag sagt sig vara villiga att vara en del
av Sundsvalls lösning kommer att leta efter andra alternativ om vi
som enda kommun backar ur nu.
En lagstiftning som är på gång i riksdagens näringsutskott, är att
klassa biogasbilar i samma klass som el- och vätgasbilar. Vidare
förväntar vi oss lagstiftning både i Sverige och i resten av EU kring
avfallssortering.”
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 246
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2017-11-21 § 88
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00753-1
• Koncernstabens utredning gällande slutrapporter och
investeringsförslag från Biogas i Mellannorrland AB
• PM från koncernstabens juridikfunktion
• PM från avdelningen för ekonomistyrning
• Biogas i Mellannorrland AB: Slutrapport, brev, 2017-03-09
• Biogas i Mellannorrland AB: Slutrapport, protokoll 2017-03-03 §
17
• Biogas i Mellannorrland AB: Slutrapport, skrivelse 2017-02-23
• Biogas i Mellannorrland AB: Slutrapport, 2017-02-23
• Biogas i Mellannorrland AB: Optisk sortering, protokoll 201704-24 § 35
• Biogas i Mellannorrland AB: Optisk sortering, skrivelse 2017-0412
• Biogas i Mellannorrland AB: Optisk sortering, slutrapport 201704-12
• Biogas i Mellannorrland AB: Sammanfattande slutrapport,
protokoll 2017-04-24 § 36
• Biogas i Mellannorrland AB: Sammanfattande slutrapport,
skrivelse 2017-04-19
• Biogas i Mellannorrland AB: Sammanfattande slutrapport, 201704-24
• Miljönämnden 2017-06-14 § 33
• Miljökontorets skrivelse 2017-05-10
• Miljönämnden 2017-05-10 § 27
• Miljökontorets skrivelse 2017-04-24
• Stadsbacken AB 2017-06-02 § 71
• Stadsbacken AB skrivelse 2017-06-02
• MittSverige Vatten & Avfall AB remissvar 2017-05-08
• Sundsvall Energi AB remissvar 2017-06-16
• Sundsvall Energi AB remissvar 2017-05-31
• Medelpads Räddningstjänstförbund remissvar 2017-04-07
• Naturvårdsverkets beslut om klimatklivsbidrag
____
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§ 240 Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd,
trygghet och företagande - återremitterat ärende
(KS-2017-00740-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att socialnämnden år 2018 och framåt erhåller en generell
ramförstärkning på 30 mnkr för stärkt bemanning inom
äldreomsorgen och då med särskilt fokus på särskilda boenden,
att anslaget år 2018 på 30 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att anslaget år 2019 och framåt inarbetas i MRP 2019-2020 med plan
för 2021-2022,
att socialnämnden år 2018 erhåller ett anslag på 2 mnkr för
utveckling av trygghet med ny teknik inom hemtjänsten,
att anslaget år 2018 på 2 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att socialnämnden år 2018 erhåller ett anslag på 1 mnkr för motverka
utanförskap och social utsatthet för barn och unga samt att arbetet ska
ske i samarbete med barn- och utbildningsnämnden,
att anslaget år 2018 på 1 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att socialnämnden år 2018 och år 2019 erhåller ett anslag på 0,5
mnkr för arbetet mot våld i nära relationer,
att anslaget år 2018 på 0,5 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att anslaget år 2019 inarbetas i MRP 2019-2020 med plan för 20212022,
att kommunstyrelsen år 2018 och år 2019 erhåller ett anslag på 0,5
mnkr för via Näringslivsbolaget stimulera och stödja småföretagande,
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att anslaget år 2018 på 0,5 mnkr finansieras inom ramen för 2018 års
budgeterade resultat,
att anslaget år 2019 inarbetas i MRP 2019-2020 med plan för 20212022.
Ärendet
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har lagt ett
förslag som innebär kompletteringar av beslutad Mål- och resursplan
2018 med plan för 2019-2020. Förslagen är på totalt 34 mnkr år 2018
och omfattar bland annat förstärkt bemanning inom äldreomsorgen,
trygghet med ny teknik, stärkt arbete mot våld i nära relationer samt
stimulans för småföretagande.
Liberalerna genom Stefan Falk yrkade vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-10-30 på en återremiss. Efter votering där fler än
minst en tredjedel av ledamöterna röstade på återremiss beslutade
kommunfullmäktige att så skulle ske.
Finansieringen av de nya anslagen för 2018 sker genom en
minskning av det budgeterade resultatet, som om
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget kommer att uppgå till ca
88 mnkr
Nu föreliggande förslag innebär även ett förslag som avser 2019 och
framåt i tiden och att dessa anslag ska inarbetas i MRP 2019-2022.
Överläggning
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Vidare önskar han få lämna en protokollanteckning.
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och
Annelie Luthman (L) yrkar bifall till Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraternas förslag till beslut.
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
beslut.
Christiane Rüdiger (V), Linnéa Kjellman (C), Malin Larsson (S) och
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraternas förslag och dels Sverigedemokraternas förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
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beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Peder Björks (S)
protokollsanteckning 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), Gunilla Molin (M), Eva Lohman (M), Sven Bredberg
(M), Patrik Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L),
Ulla Norgren (L), Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L), Hans
Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Johnny Skalin (SD),
Lars Skoglund (SD), Mats Hellhoff (SD), Stig Bergström (SD), Ove
Skalin (SD), Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD) och Börje
Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Peder Björk (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Majoritetens förslag på välfärd, trygghet och företagande
innehåller bland annat en 30-miljonerssatsning på ökad bemanning
inom äldreomsorgen som ska bidra till en minskning av delade turer
och garantera personalen heltid som norm. Till skillnad från
oppositionen gör majoriteten inte nedskärningar i andra
verksamheter för att finansiera satsningarna. Vi i majoriteten är inte
beredda att inteckna utrymmet till personalens löneökningar vilket
skulle riskera viktiga satsningar på personalen. En fråga som bl.a.
utreds är möjligheten att erbjuda arbetskläder till fler yrkesgrupper
än idag.”
Beslutsunderlag
• Sverigedemokraternas förslag 2017-12-18, lämnat vid
sammanträdet
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-18 § 279
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 257
• Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag 201711-29
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00740-5
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30 § 203
• Ordförandeförslag Satsningar på välfärd trygghet och företagande
____
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§ 241 Regler för fossilbränslefria kommunala
transporter
(KS-2017-00752-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta koncernstabens förslag till Regler för fossilbränslefria
kommunala transporter, inklusive bilagan Definitioner och aktuella
utgångspunkter.
Ärendet
Ärendet är ett initiativ från koncernstaben och omfattar förslag till
regler för fossilbränslefria kommunala transporter. Reglerna syftar
till att styra och stödja de kommunala verksamheterna i utvecklingen
mot en avsevärt minskad klimatpåverkan, samt en minskning av
hälsopåverkande utsläpp, som verksamheternas transporter är upphov
till.
Överläggning
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 258
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 94
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00752-2
• Förslag - Regler för fossilbränslefria kommunala transporter
____
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§ 242 Fördjupad uppföljning Avfallsplan
(KS-2017-00785-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den fördjupande uppföljningen av avfallsplanen,
daterad 2017-10-25, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2019 återkomma till
kommunfullmäktige med förslag på en reviderad avfallsplan.
Ärendet
Sundsvalls kommuns avfallsplan beslutades av kommunfullmäktige
2013 och gäller mellan åren 2015-2020. I planen föreslås att en
fördjupad uppföljning av planen påbörjas under 2017 och behandlas
av kommunfullmäktige under 2018. Enligt avfallsförordningen ska
uppgifterna i avfallsplan ses över minst vart fjärdeår och uppdateras
vid behov.
Den fördjupade uppföljningen är färdigställd och koncernstaben
anser att avfallsplanen är i behov av revidering.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut. Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD)
protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Att i samband med revideringen av avfallsplanen belysa
problematiken med mikroplaster och föreslå åtgärder för att minska
negativ miljöpåverkan från mikroplaster.”
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 259
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 96
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00785-1
• Uppföljning avfallsplan 2016
____
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§ 243 Insatser för ökat valdeltagande
(KS-2017-00793-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att demokrati- och uppföljningsberedningen får i uppdrag att
genomföra insatser för ökat valdeltagande i valet 2018 i enlighet med
intentionerna i beredningens förslag daterat 2017-11-09 och för detta
anslås 600 tkr,
att möjligheten att nyttja Mobibblan för att öka valdeltagandet
utreds,
att utredningen beaktar möjligheten att aktivera Mobibblan på
kvällar och helger med turlista och aktiviteter för att nå målgrupperna
förstagångsväljare, andragångsväljare och utrikes födda, samt
att insatserna finansieras genom att använda 300 tkr av
kommunfullmäktiges anslag för demokratiberedningen i årsbudget
2018, att 200 tkr finansieras genom ianspråktagande av
kommunfullmäktiges ackumulerade överskott för
demokratiberedningen och att 100 tkr finansieras genom
kompletteringsbudget 2018.
Ärendet
Demokrati- och uppföljningsberedningen har genomfört en
utredning, och tagit fram förslag till insatser som antas öka
valdeltagandet i Sundsvalls kommun. Skrivelsen har skickats vidare
till kommunfullmäktige för beslut.
Överläggning
Arianne Sundman (S) och Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till koncernstabens förslag till
beslut och avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Maria Algotssons (MP) förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Reservation
Angel Villaverde (MP), Maria Algotsson (MP), Birgir Hjörleifsson
(MP) och Tina Hellberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 260
• Majoritetens förslag 2017-12-04
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00793-3
• Insatser för ökat valdeltagande- demokrati- och
uppföljningsberedningens skrivelse, 2017-11-09
• Bilaga 1 Valdeltagande 2014
• Bilaga 2 Tabellöversikt aktörer
• Bilaga 3 kommunikationsinsatser
• Bilaga 4 demokratiprojektet valinformation 2014
____
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§ 244 Taxa inom miljöbalkens område för 2018
(KS-2017-00709-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag,
att fastställa Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens
område, daterad 2017-10-23, inklusive taxebilaga 1, 2 och 3,
daterade 2017-09-14,
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag.
Ärendet
Ändring av miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
Överläggning
Tom Emanuelz (M) yrkar i första hand på avslag till ärendet och i
andra hand bifall till följande tilläggsatt-sats:
att utreda hur kostnaderna för självkostnadspris räknats fram
och vad som ingår i kostnaderna.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Tom Emanuelz (M) förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller
avslår Tom Emanuelz (M) tilläggsatt-sats. Hon finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Tom Emanuelz (M) förslag.
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Vidare godkänner ordföranden att Tom Emanuelz (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M),
Bertil Swenson (M), Linus Johansson (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), Eva Lohman (M), Sven Bredberg (M)
och Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Tom Emanuelz (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M)
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417).”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 265
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 86
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00709-2
• Koncernstabens förslag till taxa för tillsyn och prövning inom
miljöbalkens område för 2018
• Miljönämndens förslag till taxa för tillsyn och prövning inom
miljöbalkens område för 2018
• Taxebilaga 1
• Taxebilaga 2
• Taxebilaga 3
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 57
• Miljökontorets skrivelse, 2017-08-14
____
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§ 245 Taxa enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa för 2018
(KS-2017-00710-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag,
att fastställa Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa, daterad 2017-10-18,
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag.
Ärendet
Miljökontorets verksamhet med tillsyn enligt lag (2006:1570) om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa är förenad med
en taxa. Ärendet avser ändring av miljönämndens taxa.
Överläggning
Tom Emanuelz (M) yrkar i första hand på avslag till ärendet och i
andra hand bifall till följande tilläggsatt-sats:
att utreda hur kostnaderna för självkostnadspris räknats fram
och vad som ingår i kostnaderna.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Tom Emanuelz (M) förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller
avslår Tom Emanuelz (M) tilläggsatt-sats. Hon finner att
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kommunfullmäktige beslutar att avslå Tom Emanuelz (M) förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Tom Emanuelz (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M),
Bertil Swenson (M), Linus Johansson (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), Eva Lohman (M), Sven Bredberg (M)
och Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Tom Emanuelz (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M)
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417).”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 266
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 87
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00710-2
• Koncernstabens förslag till taxa enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa för 2018, 2017-10-18
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 58
• Miljökontorets skrivelse, 2017-08-14
____
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§ 246 Taxa inom strålskyddslagens område för
2018
(KS-2017-00711-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag,
att fastställa Taxa inom strålskyddslagens område för 2018, daterad
2017-10-20,
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag.
Ärendet
Ändring av miljönämndens taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.
Överläggning
Tom Emanuelz (M) yrkar i första hand på avslag till ärendet och i
andra hand bifall till följande tilläggsatt-sats:
att utreda hur kostnaderna för självkostnadspris räknats fram
och vad som ingår i kostnaderna.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Tom Emanuelz (M) förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller
avslår Tom Emanuelz (M) tilläggsatt-sats. Hon finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Tom Emanuelz (M) förslag.
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Vidare godkänner ordföranden att Tom Emanuelz (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M),
Bertil Swenson (M), Linus Johansson (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), Eva Lohman (M), Sven Bredberg (M)
och Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Tom Emanuelz (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M)
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417).”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 267
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 88
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00711-2
• Koncernstabens förslag till Taxa inom strålskyddslagens område
för 2018
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 59
• Miljökontorets skrivelse, 2017-08-22
• Miljönämndens förslag till revidering av Taxa inom
strålskyddslagens område för 2018
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§ 247 Taxa för offentlig livsmedels- och
foderkontroll för 2018
(KS-2017-00712-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja nuvarande timavgifter inom området offentlig livsmedelsoch foderkontroll enligt förslag,
att fastställa Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll, daterad
2017-10-19,
att besluta att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja de i denna
taxa antagna timavgifterna enligt förslag.
Ärendet
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med offentlig kontroll
enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska
biprodukter (2006:805), de föreskrifter som meddelats med stöd av
dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Miljönämnden har enligt lagstiftningen rätt att ta ut avgifter för den
kontroll som utförs. Taxan föreslås nu justeras.
Överläggning
Tom Emanuelz (M) yrkar i första hand på avslag till ärendet och i
andra hand bifall till följande tilläggsatt-sats:
att utreda hur kostnaderna för självkostnadspris räknats fram
och vad som ingår i kostnaderna.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Tom Emanuelz (M) förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller
avslår Tom Emanuelz (M) tilläggsatt-sats. Hon finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Tom Emanuelz (M) förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Tom Emanuelz (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M),
Bertil Swenson (M), Linus Johansson (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), Eva Lohman (M), Sven Bredberg (M)
och Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Tom Emanuelz (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M)
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417).”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 268
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 89
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00712-2
• Koncernstabens förslag till taxa för offentlig livsmedels- och
foderkontroll för 2018
• Miljönämndens protokoll 2017-10-03 § 60
• Miljökontorets skrivelse, 2017-08-14
• Miljönämndens förslag till taxa för offentlig livsmedels- och
foderkontroll för 2018
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-18
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§ 248 Taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel för 2018
(KS-2017-00713-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag,
att fastställa Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel, daterad 2017-10-20,
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag.
Ärendet
Ändring av miljönämndens taxa för kontroll av handel med vissa
receptfria läkemedel.
Överläggning
Tom Emanuelz (M) yrkar i första hand på avslag till ärendet och i
andra hand bifall till följande tilläggsatt-sats:
att utreda hur kostnaderna för självkostnadspris räknats fram
och vad som ingår i kostnaderna.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Kjell Bergkvist (C) yrkar avslag till Tom Emanuelz (M) yrkande och
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Tom Emanuelz (M) förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller
avslår Tom Emanuelz (M) tilläggsatt-sats. Hon finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Tom Emanuelz (M) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Vidare godkänner ordföranden att Tom Emanuelz (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M),
Bertil Swenson (M), Linus Johansson (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), Eva Lohman (M), Sven Bredberg (M)
och Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Tom Emanuelz (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M)
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417).”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 269
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 90
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00713-2
• Koncernstabens förslag till taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel i
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 61
• Miljökontorets skrivelse, 2017-08-14
• Miljönämndens förslag till taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel för 2018
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-18
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§ 249 Taxa för uppdragsverksamhet inom
miljöområdet för 2018
(KS-2017-00714-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja nuvarande timtaxa enligt förslag,
att fastställa Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för
2018, daterad 2017-10-20,
att de nya avgifterna ska gälla från 2018-01-01, samt
att delegera till miljönämnden att för varje kalenderår höja den i
denna taxa antagna timavgiften enligt förslag.
Ärendet
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att
ta ut avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt
miljöbalken med flera tillsynsområden. Taxan föreslås nu justeras.
Överläggning
Tom Emanuelz (M) yrkar i första hand på avslag till ärendet och i
andra hand bifall till följande tilläggsatt-sats:
att utreda hur kostnaderna för självkostnadspris räknats fram
och vad som ingår i kostnaderna.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut och avslag till Tom Emanuelz (M) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Tom Emanuelz (M) förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller
avslår Tom Emanuelz (M) tilläggsatt-sats. Hon finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Tom Emanuelz (M) förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Tom Emanuelz (M)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M),
Bertil Swenson (M), Linus Johansson (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), Eva Lohman (M), Sven Bredberg (M)
och Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Tom Emanuelz (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Ärendet bör behandlas i samband med beredning av ”Motion (M)
om stärkt och förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417).”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 270
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 91
• Koncernstabens skrivelse KS-2017-00714-2
• Koncernstabens förslag till taxa för uppdragsverksamhet inom
miljöområdet
• Protokollsutdrag miljönämnden 2017-10-03 § 62
• Miljökontorets skrivelse, 2017-08-14
• Miljönämndens förslag till taxa för uppdragsverksamhet inom
miljöområdet för 2018
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 250 Avfallstaxa 2018
(KS-2017-00770-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Avfallstaxa för 2018 enligt Stadsbacken AB:s förslag,
daterad 2017-10-16.
Ärendet
MittSverige Vatten AB har utarbetat ett förslag till taxa för avfall för
2018. I förslaget till avfallstaxa för 2018 föreslås inga ändringar
avseende grunder, principer eller nivåer.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 271
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 92
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00770-2
• Förslag till avfallstaxa 2018, daterad 2017-10-05
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2017-10-16 § 95
• Stadsbackens AB:s skrivelse, 2017-10-05
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

2017-12-18

39

§ 251 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i
Sundsvalls kommun
(KS-2017-00771-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Sundsvall i
enlighet med Stadsbacken AB:s förslag, daterad 2017-10-16.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutar om grunder och principer i taxan för
kommunens allmänna vatten – och avloppsanläggning. Stadsbacken
AB har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna Taxa för den
allmänna VA-anläggningen i Sundsvall att gälla från och med 201801-01.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 272
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 93
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00771-2
• Förslag till taxa för allmänna VA-anläggningar 2018 Sundsvalls
kommun, daterad 2017-10-05
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB 2017-10-16 § 94
• Stadsbackens skrivelse 2017-10-05
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 252 Återrapportering - Motion (M) angående
satsning för att möjliggöra ombyggnation av
vindar till bostäder
(KS-2017-00776-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna koncernstabens återrapportering som följer av
kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31§ 219 i ärende KS-201500645 ”Motion (M) angående satsning för att möjliggöra
ombyggnation av vindar till bostäder”.
Ärendet
Ärendet utgörs av en återraportering som följer av
kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 219 angående ”Motion
(M) angående satsning för att möjliggöra ombyggnation av vindar
till bostäder”.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 273
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2017-11-07 § 72
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00776-1
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-10-31 § 219
• Motion (M) angående satsning för att möjliggöra ombyggnation
av vindar till bostäder
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 253 Motion (MP) om att ta fram en strategi för
hållbar konsumtion
(KS-2017-00135-7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en strategi för hållbar
konsumtion.
Ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att
Sundsvalls kommun ska ta fram en kommunal strategi för hållbar
konsumtion. Syftet med strategin är att minska konsumtionens
negativa påverkan på miljö och klimat (lokalt men även globalt
eftersom en stor del av produktionen ligger i andra länder). Till
bakgrund för förslaget ligger den strategi för hållbar konsumtion som
regeringen tog fram 2016.
Överläggning
Maria Algotsson (MP) och Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen. Detta blir också
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 274
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 100
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00135-7
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §119
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-09-01
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2017-09-27 §163
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-08-23
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-06-14 § 67
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2017-05-11
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
•
•
•

Sammanträdesdatum
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Protokollsutdrag miljönämnden 2017-05-10 §26
Miljökontorets skrivelse 2017-04-24
Motion (MP) om att ta fram en strategi för hållbar konsumtion
inlämnad 2017-01-31

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 254 Motion (SD) om kostnadsfria måltider för
alla lärare
(KS-2017-00571-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de förslår att
barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten
till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.
Överläggning
Christina Vallsten (SD) yrkar på att motionen ska anses vara
besvarad.
João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
och avslag till Christina Vallstens (SD) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och dels Christina
Vallstens (SD) förslag att anse motionen vara besvarad. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 275
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 98
• Koncernstabens skrivelse KS-2017-00571-5
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §114
• Barn- och utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-08-23
• Motion (SD) om kostnadsfria måltider för alla lärare, inlämnad
2017-06-26
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 255 Motion (SD) om utredning om förebyggande
arbete mot spridning av smittsamma sjukdomar i
kommunens skolor
(KS-2017-00574-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår
barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur de
kommunala skolornas rektorer arbetar för att förebygga spridningen
av smittsamma sjukdomar.
Överläggning
Christina Vallsten (SD) yrkar bifall till motionen.
João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och dels Christina
Vallstens (SD) förslag att bifalla motionen. Hon ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Jhonny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Mats Hellhoff (SD), Stig
Bergström (SD), Ove Skalin (SD), Roland Persson (SD), Christina
Vallsten (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-12-04 § 276
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott - 2017-11-14 § 99
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00574-5
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §116
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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•
•

Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-08-21
Motion (SD) utredning om förebyggande arbete mot spridning av
smittsamma, inlämnad 2017-06-26
____
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§ 256 Korta frågor - korta svar
(KS-2017-00007)
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet
att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får
även ställas till ordföranden eller vice ordföranden i en nämnd eller
kommunstyrelsens utskott.
Överläggning
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
____
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-18

47

§ 257 För kännedom
(KS-2017-00008)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
•

Socialnämndens rapport ej verkställda beslut enligt SoL Q 3 2017
(REV-2017-00026)

•

Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad
2017-12-05

•

Valärenden – vakanta uppdrag per 2017-12-07

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ledamöter

1

Parti

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida
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Närvarande 1

Peder Björk
Diana Kapitanska
João Pinheiro
Anita Bdioui
Stefan Broman
Patrik Eriksson
Kjell Andersson
Roland Grafström
Håkan Byberg
Åsa Ulander
Anders Hedenius
Lena Österlund
Leif Nilsson
Arianne Sundman
Jonas Väst
Jenny Bjerkås

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Rose-Marie Antonic
Adele Flodin

(S)
(S)

X
X

Stefan Eriksson
Olof Andersson
Bodil Hansson
Niklas Säwén
Christina Nordenö
Roger Johansson
Cathrine Edström
Jan Lahti
Priscilda Helenius
Lena Sjöberg
Malin Larsson
Tommy Eriksson
Lisa Lööf
Jan-Olov Lampinen
Ann-Charlotte Evrung
Burhan Hussain
Soili Sollén
Ulf Sjölinder
Jeanette Hedlund
Niclas Burvall
Lina Heidenbeck
Margareta Engström
Hjördis Bredberg
Bertil Swenson
Mikael Gäfvert
Alicja Kapica
Elisabeth Gisslin Burman

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

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

Jäv paragraf

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

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

Michael Sjödin

§§ 230-257

Carina Staf,
Kenneth Högström

§§ 230-253
§§ 254-257

Kristoffer Gustavsson
Högstedt

§§ 244-257

Hans Backlund

§§ 230-257

Frida Burman

§§ 241-257

Kent Larsson

§§ 241-257

Annika Söderberg

§§ 230-257

Jan Heijbel

§§ 230-257

Linus Johansson

§§ 241-257

Thomas Burman
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)
(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

2017-12-18
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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

Utdragsbestyrkande

Gunilla Molin

§§ 230-257

Ulla Norgren

§§ 240-257

Anna Edin

§§ 230-257

Elisabet Finné

§§ 230-257

Birgir Hjörleifsson

§§ 230-257

Mats Hellhoff

§§ 230-257

Ove Skalin

§§ 230-257

Ersättare

Parti

Lars-Åke Andersson
Lena Sjölén
Evert Nederberg
Aagoth Lögdahl
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
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(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
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X
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
-

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-18

3 (3)

Jäv paragraf

§§ 230-257
§§ 230-253

§§ 254-257

§§ 241-257

§§ 230-257
§§ 241-257

§§ 230-257
§§ 230-257
§§ 241-257

§§ 240-257

§§ 230-257
§§ 230-257

§§ 230-257
§§ 230-257
§§ 230-257

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

Justerarnas signaturer
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Parti

Tjänstgörande ersättare

Ja

Ledamöter
Peder Björk
Diana Kapitanska
João Pinheiro
Anita Bdioui
Stefan Broman
Patrik Eriksson
Kjell Andersson
Roland Grafström
Håkan Byberg
Åsa Ulander
Anders Hedenius
Lena Österlund
Leif Nilsson
Arianne Sundman
Jonas Väst
Jenny Bjerkås
Rose-Marie Antonic
Adele Flodin
Stefan Eriksson
Olof Andersson
Bodil Hansson
Niklas Säwén
Christina Nordenö
Roger Johansson
Cathrine Edström
Jan Lahti
Priscilda Helenius
Lena Sjöberg
Malin Larsson
Tommy Eriksson
Lisa Lööf
Jan-Olov Lampinen
Ann-Charlotte Evrung
Burhan Hussain
Soili Sollén
Ulf Sjölinder
Jeanette Hedlund
Niclas Burvall
Lina Heidenbeck
Margareta Engström
Hjördis Bredberg
Bertil Swenson
Mikael Gäfvert
Alicja Kapica
Elisabeth Gisslin Burman
Thomas Burman
Jörgen Berglund
Tom Emanuelz
Per-Magnus Forsberg
Ordförandens signatur

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

Justerarnas signaturer

Michael Sjödin

Carina Staf

Hans Backlund

Annika Söderberg

Jan Heijbel

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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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)
(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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gunilla Molin

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

Anna Edin

Elisabet Finné

Birgir Hjörleifsson

Mats Hellhoff
Ove Skalin

X
X
X
X
X
X
X
X
67

Utdragsbestyrkande

14

0

0

