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Justering
Till justerare utses Kjell Bergkvist och Hans Brynielsson med Lisa
Lööf och Angel Villaverde som ersättare.
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§ 83 Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark
AB
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

____
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§ 84 Allmänhetens frågestund
(KS-2018-00004)
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
•

Else Ammor ställer fråga om avtal mellan Sundsvalls
kommun och Stadsutveckling i Sundsvall AB.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).
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§ 85 Temadebatt: Goda livsvillkor
Ordförande informerar om ordningen för dagens temadebatt. Varje
parti tilldelas tre minuter för sina inledningsanföranden och dessa
fortlöper efter partiernas storleksordning. I den efterföljande debatten
har den som begär ordet tre minuter till sitt förfogande. För repliker
och genmälen gäller högst två minuter.
Överläggning
Inledningsanföranden framförs av Malin Larsson (S), Jörgen
Berglund (M), Stefan Falk (L), Christiane Rüdiger (V), Hans
Forsberg (C), Johanna Thurdin (MP) och Liza-Maria Norlin (KD).

Därefter följer en allmän debatt kring temat goda livsvillkor.
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§ 86 Frågor enligt kommunallagen
(KS-2018-00011)
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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§ 87 Inkomna motioner
(KS-2018-00377, KS-2018-00378, KS-2018-00388)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•
•
•

Motion (L) om självsanerade offentliga toaletter
Motion (L), E-nattfrid för de som vill
Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till budget- och
skuldrådgivningen

Ärendet
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (L) om självsanerade offentliga toaletter, inlämnad
2018-04-23
• Motion (L), E-nattfrid för de som vill, inlämnad 2018-04-23
• Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till budget- och
skuldrådgivningen, inlämnad 2018-04-23
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§ 88 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.
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§ 89 Valärenden
(KS-2018-00010)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes signatur

att

bevilja Arthur Löwingers (SD) avsägelse som ledamot i
miljönämnden,

att

bevilja Maria Liljas (L) avsägelse som ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration och som
ledamot i kommunfullmäktige,

att

utse Dominic Nordenberg (L) till ny ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Maria Lilja
(L), för återstående delen av mandatperioden,

att

bevilja Emelie Granemars (KD) avsägelse som ersättare i
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,

att

utse Ronja Strid (KD) till ny ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Emelie
Granemar (KD), för återstående delen av mandatperioden,

att

bevilja Annette Nordstedts (MP) avsägelse som ersättare i
valnämnden,

att

utse Britt-Inger Eriksson (MP) till ny ersättare i valnämnden
efter Annette Nordstedt (MP), för återstående delen av
mandatperioden,

att

bevilja Kenneth Högströms (S) avsägelse som ersättare i kulturoch fritidsnämnden,

att

utse Tommy Karlsson (S) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Kenneth Högström (S), för återstående
delen av mandatperioden,

att

utse Hicham Elkahtib (V) till ny ersättare i miljönämnden efter
Kenneth Challis (V), för återstående delen av mandatperioden,
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att

bevilja Mats Hellhoffs (SD) avsägelse som ersättare i
miljönämnden,

att

utse nuvarande ersättare Mats Hellhoff (SD) till ledamot i
miljönämnden efter Arthur Löwinger (SD), för återstående delen
av mandatperioden,

att

utse Magnus Landén (SD) till ny ersättare i miljönämnden efter
Mats Hellhoff (SD), för återstående delen av mandatperioden,

Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse 2018-04-20, samt kompletteringar
upplästa vid dagens sammanträde
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§ 90 Rapport och utvärdering av internkontroll
2017 för Medelpads räddningstjänstförbund
(KS-2018-00166-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera föreliggande rapport och utvärdering.

Ärendet
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en
inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Enligt kommunallagen ska tillämpliga delar även gälla
kommunalförbund.
En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra.
Kommunen och räddningstjänstförbundet har omfattande
uppföljningar som månads-och tertialredovisningar, som är en del i
internkontrollen. En annan del är tillsynen och regelverket kring
kontrollplanerna.
Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) har under 2017 arbetat
med fyra områden som fanns på den beslutade planen.
Räddningstjänstförbundet har i beslut uttalat att arbetet med den
interna kontrollen för 2017 varit tillfredsställande.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 81
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2018-03-20 § 18
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00166-2
Justerandes signatur
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Protokollsutdrag Medelpads räddningstjänstförbund 2018-02-09
§7
Förslag till beslut om årsredovisning av internkontroll för 2017
Rapportering internkontrollplan 2017
Självdeklaration 2017 internkontroll
Rapport internkontroll 2017 inköpsrutiner
Rapport internkontroll 2017 skolundervisning
Rapport internkontroll 2017 skolundervisning bilaga
Rapport internkontroll 2017 systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapport internkontroll 2017 faktureringsrutiner
Rapport internkontroll 2017 faktureringsrutiner bilaga

____
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§ 91 Utvärdering av kommunens samlade
system för intern kontroll 2017, Norra Kajens
bolag
(KS-2018-00215-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera rapporten.
Ärendet
Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag, har överlämnat
uppföljning av internkontrollplan för 2017. Till rapporten bifogas en
självdeklaration som visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att
säkerställa den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 82
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2018-03-20 § 17
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00215-1
• Kommunens samlade system för intern kontroll 2017, Norra
Kajens bolag
• Internkontrollgranskning 2017 enligt plan 2015
• Självdeklaration 2017 version 4.0
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§ 92 Årsredovisning 2017 för Stadsbacken AB
(KS-2018-00064-4)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud till årsstämma i Stadsbacken AB följer
revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
Ärendet
Styrelsen i Stadsbacken AB har överlämnat årsredovisning för 2017
till Sundsvalls kommun.
Jäv
Jäv antecknas för Sven Bredberg (M) och Erik Thunström (C).

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 83
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00064-4
• Årsredovisning 2017
• Årsredovisning 2017 Stadsbackenkoncernen
• Granskningsrapport
____
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§ 93 Årsredovisning 2017 för Norra Kajen
Exploatering AB
(KS-2018-00080-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering
AB följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S).

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 84
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2018-00080-1
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen Exploatering AB
• Norra Kajen slutrevision - rapportering 2017-12-31
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen Exploatering AB
• Granskningsredogörelse 2017 Norra Kajen Exploatering AB
____
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§ 94 Årsredovisning 2017 för Norra Kajen kvarter
11 AB
(KS-2018-00081-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 11 AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 11 AB har överlämnat
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S).

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 85
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2018-00081-1
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen kvarter 11 AB
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen kvarter 11 AB
____
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§ 95 Årsredovisning 2017 för Norra Kajen
Utveckling AB
(KS-2018-00082-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S).

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 86
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00082-1
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen Utveckling AB
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen Utveckling AB
____
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§ 96 Årsredovisning 2017 för Norra Kajen
Holding AB
(KS-2018-00083-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning
för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S).

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 87
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00083-1
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen Holding AB
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen Holding AB
____
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§ 97 Årsredovisning 2017 för Norra Kajen kvarter
3 AB
(KS-2018-00084-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S).

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 88
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00084-1
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen kvarter 3 AB
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen kvarter 3 AB
____
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§ 98 Årsredovisning 2017 för Norra Kajen kvarter
8 AB
(KS-2018-00086-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 8 AB
följer revisorns förslag och
- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017
Ärendet
Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 8 AB har överlämnat
årsredovisning för 2017 till Sundsvalls kommun.
Jäv
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S).

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 89
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00086-1
• Årsredovisning 2017 Norra Kajen kvarter 8 AB
• Granskningsrapport 2017 Norra Kajen kvarter 8 AB
____
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§ 99 Årsredovisning 2017 för Medelpads
Räddningstjänstförbund
(KS-2018-00090-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Medelpads Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen, samt
att godkänna årsredovisningen för 2017 för Medelpads
Räddningstjänstförbund.
Ärendet
Direktionen för Medelpads räddningstjänstförbund har överlämnat sin
årsredovisning 2017 till medlemskommunerna. Förbundets revisorer har
överlämnat sin revisonsberättelse.
Jäv
Jäv antecknas för Lena Österlund (S), Leif Nilsson (S), Kristoffer
Gustavsson Högstedt (S), Habib Effati (M), Hicham Elkahtib (V),
och Johanna Thurdin (MP).

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 90
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00090-2
• Årsredovisning 2017 Medelpads Räddningstjänstförbund
• Revisionsberättelse 2017 Medelpads Räddningstjänstförbund
____
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§ 100 Årsredovisning 2017 för Biogas
Mellannorrland AB
(KS-2018-00099-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud på bolagsstämman i Biogas Mellannorrland AB
följer revisorns förslag och
-

disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017

Ärendet
Biogas Mellannorrland AB har överlämnat årsredovisning för 2017 till
Sundsvalls kommun. Bolagets revisorer har lämnat en
revisonsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en
granskningsrapport.
Jäv
Jäv antecknas för Jonas Väst (S), Annika Söderberg (S) och Erik
Thunström (C).

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 91
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00099-2
• Årsredovisning 2017 för Biogas Mellannorrland AB
____
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§ 101 Årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015
AB
(KS-2018-00100-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud på bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 AB
följer revisorns förslag och
-

behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
samt
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Ärendet
Ostkustbanan 2015 AB har överlämnat årsredovisning för 2017 till
Sundsvalls kommun. Bolagets revisor har överlämnat en
revisionsberättelse. Bolagets lekmannarevisorer har överlämnat en
granskningsrapport.
Jäv
Jäv antecknas för Peder Björk (S).
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 92
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00100-1
• Årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015 AB inkl.
revisionsberättelse
____
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§ 102 Kompletteringsbudget 2018
(KS-2018-00210-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Kompletteringsbudget 2018 enligt föreliggande förslag
daterat 2018-03-15.
Ärendet
Kompletteringsbudgeten 2018 omfattar finansiering av tidigare
beslutade anslag som innebär ökade driftskostnader med 17,975
mnkr. Finansieringen av dessa anslag föreslås ske genom
ianspråktagande av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
behov på 5 mnkr samt 12,975 mnkr genom minskade ramar inom
kommunstyrelsens kommun-gemensamma verksamheter. Förslaget
innebär att budgeterad resultatnivå på 88,125 mnkr 2018 kan
bibehållas. De olika anslagen redovisas nedan under punkt 1 och
finansiering under punkt 2.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 98
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2018-03-20 § 16
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00210-1
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-23

26

§ 103 Förbundsordning och samarbetsavtal mm
avseende Kommunalförbundet
kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
(KS-2016-00756-7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
att anta förslaget 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
att anta förslaget 180220 Reglemente för förbundsdirektionen,
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län,
att anta förslaget 180220 Reglemente för revisorerna,
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län, samt
att ovanstående styrdokument gäller från och med 1 juli 2018 under
förutsättning att samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta dem.
Ärendet
Den 26 september 2016 (§185) beslutade kommunfullmäktige i
Sundsvall att säga upp förbundsordningen och samarbetsavtalet för
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län. Samtliga medlemmar fattade likartade beslut. Detta ärende
omfattar förslag till reviderade styrdokument för den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
till följande tilläggsattsats:
att Sundsvalls kommun föreslår att i den kommande
organisationsöversynen av KTM Västernorrland utreda
förutsättningarna av en överflytt av myndighetens uppgifter till
Region Västernorrland som ett alternativ av flera
Justerandes signatur
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Hans Forsberg (C) och Maria Algotsson (MP) instämmer i Jörgen
Berglunds (M) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Jörgen Berglund (M) med fleras förslag. Detta blir också
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 93
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2018-03-13 - § 26
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00756-7
• 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
• 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
• 180220 Reglemente för förbundsdirektionen
• 180220 Reglemente för revisorerna
• 180220 PM- beskrivning av process och underlag för jämförelse
• 170619 Direktiv för översyn av styrdokumenten för
kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten

____
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§ 104 MRP uppdrag, bättre och tillgängligare
kollektivtrafik, subventionerat kort 0-19 år samt
sänkt nattaxa
(KS-2015-00405-17)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ett 30 dagars rabatterat kort för barn upp till och med 19 år ska
införas (barnkort Sundsvall),
att kortet skall gälla i upphandlad busstrafik inom kommunens
gränser för alla som uppfyller åldervillkoret,
att priset per månad från och med införandet av kortet sätts till 100
kronor,
att såväl barnkort Sundsvall som seniorkort Sundsvall ska vara
personliga,
att kortpriset kommande år får justeras utifrån allmän
kostnadsutveckling precis som för övriga biljetter och kort från
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län,
att hemställa till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län om införande av barnkort Sundsvall under juni
2018 utifrån ovanstående regelverk,
att notera att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorlands län i sin långtidsplan och budget redan har beslut om
att arbeta med införande av ett rabatterat 30-dagars kort- för barn till
och med 19 år i Sundsvall,
att notera att åtgärden sänkt nattaxa till samma pris som dagtid är
genomförd av den regionala kollektivtrafikmyndigheten genom
beslut i förbundsdirektionen om nytt produktutbud 2016,
att finansiering år 2018 sker inom anslaget för kollektivtrafiken,
att finansiering från 2019 och framåt om 12 miljoner kronor per år
får beaktas i partiernas arbete med MRP-processen, samt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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att uppdra till kommunstyrelsen att slutföra uppdraget och planera
former för genomförande tillsammans med Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Ärendet
Ärendet handlar om att utifrån MRP uppdrag införa ett rabatterat kort
för barn- och ungdomar upp till och med 19 år. Den biljettkategori
som hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten anges som
barn.
Överläggning
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Tina Hellberg (MP) och Stefan Falk (L) instämmer i Hans Forsbergs
(C) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 - § 95
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2018-03-20 § 20
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2015-00405-17
• PM beräkning 2018-01-23
• Underlag Sundsvall
• Subventionerat periodkort 0-19 år Sundsvall, 2018-01-15
• Input Nobina angående incitament Sundsvall, 2018-01-12
____
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§ 105 Översyn av ansvarsområdena för barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, och
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning,
och integration (NAVI)
(KS-2016-00660-12)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en avveckling av
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration från
och med 1/1 - 2020
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda inrättandet av en nämnd
med ansvar för individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsfrågor,
integrationsfrågor och vuxenutbildning från och med 1/1 - 2020
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett ombildande av
nuvarande socialnämnd till en nämnd med ansvar för äldreomsorg,
stöd och omsorg samt hälso- och sjukvård från och med 1/1 – 2020
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att som ett första steg utreda
inrättandet av ett gemensamt utskott mellan barn- och
utbildningsnämnden och den nya nämnden med ansvar för
gymnasieskolan, vuxenutbildning och SFI
att i det fall ett gemensamt utskott inrättas från och med 1/1 – 2020
genomföra en utvärdering inför mandatperioden 2022-2026 för att
undersöka om ansvaret för gymnasieskolan ska flyttas från barn- och
utbildningsnämnden till nämnden med ansvar för individ- och
familjeomsorgen, arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor och
vuxenutbildning
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda nödvändiga förändringar
i förvaltningsorganisationen för att anpassa sig till den nya politiska
organisationen
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att särskilt titta på följande frågor i kommande utredningar;
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka nya stuprör riskerar uppstå i de nya förvaltningarna och
nämnderna och hur kan de komma att undvikas, till exempel
inom ramen för MRP-arbetet
Vilka effekter har den nya socialtjänstlag som just nu arbetas
fram på kommunernas möjligheter att organisera sin
socialtjänst
Hur påverkas de enskilda individerna som får stöd av individoch familjeomsorgen av organisationsförändringen
Belys konsekvenserna av att ge kommunstyrelsen
budgetansvar för försörjningsstödet
Belys hur medarbetarna påverkas av de föreslagna
organisationsförändringarna
Tydliggör hur den nya nämndsorganisationen bidrar till att
skapa en tydligare arbetslinje
Belys hur kostnadskontrollen ska kunna förbättras genom den
nya nämnds- och förvaltningsorganisationen
Belys hur stuprör inom integrationsfrågorna kan komma att
undvikas i den nya nämndsorganisationen

att ge den politiska styrgruppen i uppdrag att återkomma med förslag
på namn för den nya nämnden samt den ombildade socialnämnden
att utredningarna ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast
2018-09-30
att en politisk styrgrupp med en representant från varje parti i
kommunfullmäktige leder den kommande utredningsprocessen
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan
att vid dagens möte utse följande representanter till den politisk
styrgruppen:
Bodil Hansson (S), ordförande
Niklas Säwén (S)
Linnéa Kjellman (C)
Liza-Maria Norlin (KD)
Stefan Falk (L)
Johanna Thurdin (Mp)
Alicja Kapica (M)
Martin Klausen (SD)
Hans Zetterkvist (V)
Justerandes signatur
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Ärendet
Ärendet gäller översyn av socialnämndens, barn- och
utbildningsnämndens, och nämnden för vuxenutbildning,
arbetsmarknad och integrations ansvarsområden. Översynen har
genomförts utifrån Sundsvalls kommuns projektmodell och resulterat
i en projektslutrapport som har remitterats till de politiska partierna
samt barn- och utbildningsnämnden, miljönämnden, nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt socialnämnden.
I detta ärende redovisas projektets förslag utifrån uppdraget,
remittenternas synpunkter samt övervägande och förslag till beslut.
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (L) och Roland Persson (SD)
instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Liza-Maria Norlin (KD) och Hans Brynielsson (KD) reserverar sig
mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 96
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2018-03-20 § 17
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00660-12
• Projektslutrapport översyn av nämnder version 1.0
• Projektdirektiv Översyn av ansvarsområden för nämnder
• Projektplan Översyn av ansvarsområden för nämnder
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-31 § 17
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
• Yttrande avseende översyn ansvarsområden från skoldirektör
• Protokollsutdrag nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration 2018-02-28 § 15
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
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integrations skrivelse
Protokollsutdrag miljönämnden 2018-02-14 § 1
Miljökontorets skrivelse
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-02-21 § 28
Socialtjänstens skrivelse
Centerpartiets yttrande
Kristdemokraternas yttrande
Liberalernas yttrande
Miljöpartiet de Grönas yttrande
Moderaternas yttrande
Socialdemokraternas yttrande
Vänsterpartiets yttrande
Remiss - nämndöversyn
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-10-31 § 215
Ordförandeförslag om översyn av ansvarsområdena för barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, och nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning, och integration (NAVI)

____
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§ 106 Motion (KD) angående införande av
kontaktpoliser
(KS-2017-00305-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion i vilken de förslår
att Sundsvalls kommun ska ingå ett samverkansavtal med polisen för
att införa kontaktpoliser i skolan. Kontaktpoliserna ska bidra till en
tryggare skolmiljö och underlätta skolans kontakt med polisen för att
främja förbyggande arbete, rådgivning och insatser.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att motionen ska anses vara
besvarad.
Niklas Säwén (S), Stefan Falk (L) och Maria Algotsson (MP)
instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag om att anse motionen
vara besvarad. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 102
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2018-03-20 § 18
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00305-5
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-01-31 § 8
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
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Motion (KD) angående införande av kontaktpoliser

____
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§ 107 Motion (SD) om att utreda tillgången till
skolsköterskor
(KS-2017-00572-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Ärendet är ett svar på en motion från Johnny Skalin (SD) som
föreslår fullmäktige följande:
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda hur
tillgången till skolsköterskor ser ut i de kommunala grundskolorna,
och om detta motsvarar kraven på tillgänglighet enligt skollagen
(2010:800 2 kap 25§) och dess förarbeten,
Att om någon eller några av kommunala skolor inte uppfyller
skollagens krav på tillgänglighet till skolsköterska för eleverna,
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag på
åtgärdsplan för detta, med därtill hörande kostnadskalkyl.
Överläggning
Roland Persson (SD) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad.
Vidare yrkar han på följande tilläggsatssats:
att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att uppdra till
barn- och utbildningsförvaltningen att på ett bättre sätt
tydliggöra elevhälsans uppdrag och funktion för eleverna.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Roland Perssons (SD) förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 103
Justerandes signatur
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2018-03-13 § 28
Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00572-5
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §117
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-08-21
Motion (SD) om att utreda tillgången till skolsköterskor,
inlämnad 2017-06-26
____
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§ 108 Motion (KD) angående förlängning av tiden
för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov
(KS-2017-00815-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Hans Brynielsson (KD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående förlängning av tiden för tilläggsbelopp
för elever med särskilda behov. Det här ärendet är ett svar på
motionen.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-09 § 104
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och
serviceutskott 2018-03-13 § 29
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00815-5
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-01-31 § 16
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-11-30
• Motion (KD) angående förlängning av tiden för tilläggsbelopp för
elever med särskilda behov, inlämnad 2017-10-30
____
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§ 109 Korta frågor - korta svar
(KS-2018-00007)
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
• Jörgen Berglund (M) ställer en fråga om beredningen av
moderaternas motion om en stark och förbättrad avgiftsmodell.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk
(S).
• Roland Persson (SD) ställer fråga om brottsofferjouren.
Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Malin Larsson
(S).

____
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§ 110 För kännedom
(KS-2018-00008)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärenden
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad
2018-04-10 (KS-2018-00021)
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2018-04-12
• Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, april 2018 (KS2018-00340)

____
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1 (3)

Närvarande

Jäv paragraf

1

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
X
-

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

(S)
(S)
(S)
(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
X
X
X
X

Ulf Sjölinder
Jeanette Hedlund
Niclas Burvall
Lina Heidenbeck
Margareta Engström
Hjördis Bredberg
Bertil Swenson
Mikael Gäfvert
Alicja Kapica
Elisabeth Gisslin Burman

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

X
X
X
X
X
X
X
X

Justerarnas signaturer

Tjänstgör
paragraf

Kristoffer Gustavsson
Högstedt

§§ 83-98, 100110

Hans Backlund

§§ 83-110

Annika Söderberg

§§ 86-99, 101110

Jan Heijbel

§§ 83-110

Gunilla Molin

§§ 83-110

§ 101

§§ 93-98

§ 99
§ 99
§ 100

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

Tjänstgörande
ersättare

Utdragsbestyrkande

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

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

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-23

2 (3)

Efva Åström

§§ 108-110

Linus Johansson
Åse Johansson

§§ 83-110
§§ 108-110

Ulla Norgren
Lars Holmgren

§§ 83-110
§§105-110

Ove Skalin

§§ 83-110

§ 99

§ 92

§§ 92, 100

§ 99

§ 99

Utdragsbestyrkande

Ersättare

2

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-23

3 (3)

Närvarande 2

Jäv paragraf

Tjänstgör paragraf

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

X
X
X
X
X

§ 99

§§ 83-98, 100-110

(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
-

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
Magnus Fagerström
Cassandra Sundin

Närvarolista

§§ 83-110

§ 100

§§ 83-110
§§ 83-110
§§ 108-110
§§ 108-110

§§ 83-110
§§ 105-110

§§ 83-110

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

Justerarnas signaturer

§§ 86-99, 101-110

Utdragsbestyrkande

