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Justering
Till justerare utses Olof Andersson och Patrik Gustavsson med
Niklas Säwén och Hjördis Bredberg som ersättare.
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§ 152 Information från kommundirektör Åsa
Bellander
(KS-2018-00005)
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges
sammanträden informera om aktuella ämnen.
Överläggning
Kommundirektör Åsa Bellander berättar om den gångna
mandatperiodens fyra år och den positiva utveckling som går att se
för Sundsvall. Hon informerar bland annat om att Sundsvall blivit
framröstad till Sveriges vackraste stad. Den positiva utvecklingen
kan ses i Sundsvalls ökade bostadsbyggande där det upprättats helt
nya bostadsområden och i hur den ekonomiska utvecklingen i
stadskärnan ökat till följd av nya restauranger.
Åsa informerar också om hur Sundsvall är på framfart när det gäller
utvecklingen av det digitala offentliga, vilket kan ses i bland annat
etableringen av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Vidare
berättar Åsa om den regionala samverkan med Luleå, Sollefteå,
Örnsköldsvik, Östersund och Umeå för att utveckla bilden av ett
norra Sverige som en attraktiv plats att verka och bo på. Åsa avslutar
med att informera om kommunens inre organisation och de
förändringar som skett, exempelvis har det tagits fram en ny modell
för ledning och styrning som är under implementering.
____
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§ 153 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

Justerandes signatur

•

Thomas Lundmark ställer en fråga om vilken plan kommunen
har om miljöprövningen av exploateringen av Petersvik inte
godkänns samt en fråga om Banverkets utredning av
lämpligast plats för logistikparken.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

•

Lasse Lundström ställer en fråga om kravet av
lagakraftvunnet miljötillstånd relaterat till byggstarten i
Petersvik.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

•

Gunilla Lundström ställer en fråga om vad logistikparken
kommer att kosta skattebetalarna.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

•

Else Ammor ställer en fråga om huruvida byggnationen av
nya resecentret relaterar till att logistikparken byggs i
Petersvik.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

•

Björn Östlund ställer en fråga om skyddande av djur och
växter om det byggs en logistikpark.
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell
Bergkvist (C).

•

Ewa Eriksson ställer en fråga om leden från fjärd till fjärd
samt naturstråket runt Selångersfjärden.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).
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•

Ingmar Söderström ställer en fråga om kvalitetsuppföljning
av den lokala busstrafiken i Sundsvall.
Frågan besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets
ordförande Hans Forsberg (C).

•

Kenneth Tjernström ställer en fråga om kommunens arbete
mot våldsbejakande extremism.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens vice ordförande Bodil
Hansson (S).

____
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§ 154 Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark
AB
(KS-2018-00735)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Sven Magnusson, VD för Sundsvall Logistikpark AB har bjudits in
för att ge kommunfullmäktige en lägesrapport om logistikparken.
Han informerar bland annat om följande:
•

Transportnoden Sundsvall: Regeringen pekar särskilt ut
betydelsen av transportnoder där väg-, järnvägs- och
sjöfartsnoder kan mötas. Sundsvall ligger centralt i Sverige
och här möts E4, E14, Ostkustbanan, Mittbanan , Ådalsbanan
och hamnen är T-ten klassad, vilket skapar bra exporteringsoch transportmöjligheter. Sundsvall kommer bland annat att
ingå i den europeiska stomnätskorridoren Scand Med.

•

Sundsvallspusslet och miljön: Genom att kombiterminalen i
stan ersätts med en ny anslutning till tunadalshamnen kommer
farliga kemikalier kunna hanteras på ett säkrare sätt. En
marknadsanalys beräknar i sammanhanget att logistikparken
ger en minskning på 1,5 miljoner ton koldioxid under en 40årsperiod.

•

Information om nuläget: Dom i det pågående målet kommer
från mark och miljödomstolen den 25 oktober. Sven
Magnusson avslutar med att visa en tidsplan med genomförda
aktiviteter och planerade händelser gällande logistikparken.

____
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§ 155 Slutrapport från demokrati- och
uppföljningsberedningen
(KS-2018-00736)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Överläggning
Demokrati- och uppföljningsberedningens ordförande, Arianne
Sundman, ger en redovisning av vad beredningen gjort under den
gångna mandatperioden. Hon berättar att beredningens fokus varit på
frågor om mellanvalsdemokrati, ökat valdeltagande, utveckla
Synpunkt Sundsvall och ungdomsdemokratin.
Arianne informerar vidare om bland annat att beredningen varit med i
att starta upp ungdomsfullmäktige hösten 2015, om samarbetat med
Mittuniversitetet som tagit fram en rapport utifrån SCB:s
medborgarenkät, och om insatser för ett ökat valdeltagande där fokus
var på första-, och andragångsväljare samt nya svenska medborgare. I
arbetet med ett ökat valdeltagande har det bland annat anställts
valambassadörer under sommaren som med olika aktiviteter försökt
få fler att gå och rösta.
Arianne avslutar med att framföra ett gemensamt tack från
beredningen och att de gärna ser att den nya mandatperiodens
demokrati- och uppföljningsberedning arbetar vidare för att öka
medborgarnas delaktighet och påverkan på Sundsvalls utveckling.
____
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§ 156 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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§ 157 Inkomna motioner
(KS-2018-00717, KS-2018-00718, KS-2018-00719, KS-2018-00720,
KS-2018-00721, KS-2018-00722, KS-2018-00723, KS-2018-00724,
KS-2018-00725, KS-2018-00726, KS-2018-00727, KS-2018-00728)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion (MP) om möjlighet att anlägga en egen skolträdgård
Motion (MP) om att Sundsvall ska införa
miljöledningssystem
Motion (MP) om gröna investeringar och gröna obligationer
Motion (MP) om att ta fram en plan för hur Sundsvall ska bli
fossilfritt till 2045
Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslag
Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolorna
Motion (MP) om fler kommunala naturreservat
Motion (MP) om en seniorpool i kommunens regi
Motion (MP) om en Val- och demokratinämnd
Motion (MP) om att införa Medborgarbudget i Sundsvall
Motion (MP) om att införa medborgarförslag till
kommunfullmäktige
Motion (MP) om att säkra att det finns mark kvar att odla på

Ärendet
Tolv motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (MP) om möjlighet att anlägga en egen skolträdgård,
inlämnad 2018-09-24
• Motion (MP) om att Sundsvall ska införa
miljöledningssystem, inlämnad 2018-09-24
• Motion (MP) om gröna investeringar och gröna obligationer,
inlämnad 2018-09-24
• Motion (MP) om att ta fram en plan för hur Sundsvall ska bli
fossilfritt till 2045, inlämnad 2018-09-24
• Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslag,
inlämnad 2018-09-24
• Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolorna,
inlämnad 2018-09-24
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Motion (MP) om fler kommunala naturreservat, inlämnad
2018-09-24
Motion (MP) om en seniorpool i kommunens regi, inlämnad
2018-09-24
Motion (MP) om en Val- och demokratinämnd, inlämnad
2018-09-24
Motion (MP) om att införa Medborgarbudget i Sundsvall,
inlämnad 2018-09-24
Motion (MP) om att införa medborgarförslag till
kommunfullmäktige, inlämnad 2018-09-24
Motion (MP) om att säkra att det finns mark kvar att odla på,
inlämnad 2018-09-24

____
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§ 158 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.
____
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§ 159 Valärenden
(KS-2018-00010)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes signatur

att

notera Länsstyrelsens beslut om val av nuvarande ersättare
Elisabeth Finné (V) som ledamot i kommunfullmäktige efter
Annicka Burman (V), för återstående delen av mandatperioden,

att

notera Länsstyrelsens beslut om val av Niklas Högdahl (V) som
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Elisabeth Finné (V), för
återstående delen av mandatperioden,

att

notera att Frida Burman (S) är ny politisk sekreterare för
socialdemokraterna på 100% fr o m 2018-08-01 t o m 2018-0909,

att

notera att Jeanette Hedlund (S) är ny politisk sekreterare för
socialdemokraterna på 100% fr o m 2018-08-06 t o m 2018-0909,

att

bevilja Sture Norlins (MP) avsägelse som ledamot i
stadsbyggnadsnämnden,

att

bevilja Amaal Noors (S) avsägelse som ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,

att

utse Johanna Thurdin (MP) till ny ledamot i
stadsbyggnadsnämnden efter Sture Norlin (MP), för återstående
delen av mandatperioden,

att

bevilja Malin Larssons (S) avsägelse som ordförande i
socialnämnden och som ledamot i Kommunförbundet
Västernorrlands presidium SocialKola fr o m 2018-10-01, samt

att

utse Jonas Väst (S) till ordförande i socialnämnden och till
ledamot i Kommunförbundet Västernorrlands presidium
SocialKola efter Malin Larsson (S), fr o m 2018-10-01 t o m
2018-12-31.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-09-13, reviderad
2018-09-21
____
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§ 160 Revidering av bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda och personer
med förtroendeuppdrag i Sundsvalls
kommunkoncern
(KS-2018-00615-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls
kommunkoncern, i enlighet med arvodeskommitténs förslag dat.
2018-06-13.
Ärendet
Ärendet är en revidering av bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag
i Sundsvalls kommunkoncern.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-09-10 - § 167
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00615-1
• Arvodeskommitténs protokoll - 2018-06-13 § 3
• Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
och personer med förtroendeuppdrag, förslag 2018-06-13
____
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§ 161 Överlåtelse av namnrättigheter
(KS-2018-00466-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge IF Sundsvall Hockey rätten att disponera namngivningen av
nuvarande Sundsvall Energi Arena enligt bilaga,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna sådant avtal med IF
Sundsvall Hockey
att § 4, andra stycket, i avtalet om överlåtelse av namnrättigheter får
följande lydelse: ”De intäkter som följer av avtal, som Föreningen
har träffat med om namn på nuvarande Sundsvall Energi Arena, ska
fördelas mellan de huvudidrotter som utövas i arenan. Föreningen
ansvarar att denna fördelning sker. Innan avtal om namnrättigheter
ingås mellan Föreningen och tredje part ska Föreningen redovisa till
kommunen hur Föreningen avser att fördela intäkterna mellan
huvudidrotterna som utövas i arenan. Kommunen förbehåller sig
rätten att motsätta sig den av Föreningen föreslagna fördelningen av
intäkterna”, samt
att § 10 i avtalet om överlåtelse av namnrättigheter får följande
lydelse: ”Kommunen har rätt att säga upp avtalet med omedelbart
upphörande om Föreningen och kommunen inte kan enas i frågan om
fördelning av intäkterna eller om Föreningen åsidosätter villkor i
avtalet som är av väsentlig betydelse”.
Ärendet
IF Sundsvall Hockey har framfört önskemål om rätten att disponera
namngivningen av nuvarande Sundsvall Energi Arena, tidigare
Gärdehallen.
Överläggning
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med
följande ändringar:
Att § 4, andra stycket, i avtalet om överlåtelse av
namnrättigheter får följande lydelse: ”De intäkter som följer av
avtal, som Föreningen har träffat med om namn på nuvarande
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Sundsvall Energi Arena, ska fördelas mellan de huvudidrotter
som utövas i arenan. Föreningen ansvarar att denna fördelning
sker. Innan avtal om namnrättigheter ingås mellan Föreningen
och tredje part ska Föreningen redovisa till kommunen hur
Föreningen avser att fördela intäkterna mellan huvudidrotterna
som utövas i arenan. Kommunen förbehåller sig rätten att
motsätta sig den av Föreningen föreslagna fördelningen av
intäkterna”.
Att § 10 i avtalet om överlåtelse av namnrättigheter får följande
lydelse: ”Kommunen har rätt att säga upp avtalet med
omedelbart upphörande om Föreningen och kommunen inte kan
enas i frågan om fördelning av intäkterna eller om Föreningen
åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse”.
Mikael Gäfvert (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande
motivering:
Yrkar på återremiss med anledning av om det lagliga i att
kommunen kan skänka en egendom (immateriell) för att gynna en
enskild aktör.
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till Peder Björks (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Peder
Björks (S) förslag och dels att ärendet återremitteras. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Peder Björks (S) förslag.
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), Gunilla Molin
(M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Linus
Johansson (M), Bertil Kjellberg (M), Eva Lohman (M), Sven
Bredberg (M) och Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-09-10 - § 168
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00466-1
• Avtal om överlåtelse av namnrättigheter - KS-2018-00466-1
____
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§ 162 Ordförandeförslag om inköp av endast
svenskt kött
(KS-2018-00639)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Sundsvalls kommun endast köper in svenskt nöt- och fläskkött
enligt gällande ramavtal för livsmedel, under perioden 2018-09-10 –
2019-04-30,
att eventuella extra kostnader som detta medför för 2018 får hanteras
i samband med överföring av resultat,
att eventuella extra kostnader som detta medför för 2019 får hanteras
i samband med kompletteringsbudget för 2019, samt
att en utvärdering av konsekvenserna presenteras för
kommunstyrelsen i september 2019.
Ärendet
Ärendet handlar om att Sundsvalls kommun endast ska köpa in
svenskt nöt- och fläskkött på grund av den extrema värmen och
torkan i stora delar av Sverige och med hänsyn till böndernas svåra
situation.
Överläggning
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande nya lydelse av den första att-satsen:
att Sundsvalls kommun endast köper in svenskt nöt-, fläskkött och
fågel enligt gällande ramavtal för livsmedel, under perioden
2018-09-10 och tillsvidare
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande nya lydelse av första att-satsen:
att Sundsvalls kommun endast köper in svenskt nöt- och fläskkött
enligt gällande ramavtal för livsmedel, under perioden 2018-0910 och tills vidare
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Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Mats Hellhoffs (SD) förslag och dels
Johanna Thurdins (MP) förslag. Hon ställer dessa mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Mats Hellhoff (SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skalin (SD), Stig
Bergström (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Börje
Mattsson (SD), Birgir Hjörleifsson (MP), Maria Algotsson (MP),
Johanna Thurdin (MP) och Tina Hellberg (MP) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 § 169
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2018-08-21 § 71
• Ordförandeförslag om inköp av endast svenskt kött (KS-201800639)
____
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§ 163 Organisatoriska förändringar av nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration samt socialnämnden
(KS-2018-00526-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(NAVI) avvecklas från och med 1 januari 2020,
att inrätta en ny nämnd från och med 1 januari 2020 med ansvar för
individ- och familjeomsorgen exklusive särskilda boende, psykisk
ohälsa, sysselsättning inom stöd och omsorg,
arbetsmarknadsverksamhet, vuxenutbildning samt
flyktingsamordning,
att inrätta en ombildad nämnd från och med 1 januari 2020 med
ansvar för vård och omsorg, stöd och omsorg exklusive
sysselsättning, särskilt boende för psykisk ohälsa samt hälso- och
sjukvård,
att kommunstyrelsen får inom ramen för uppdraget att utreda
nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa
sig till den nya politiska organisationen, i uppdrag att utreda behovet
av utskott för de två nämnderna,
att övergripande mål för den nya respektive ombildade nämnden ska
fastställas i mål och resursplan 2020,
att namnet på den nya nämnden ska vara individ- och
arbetsmarknadsnämnd samt att den ombildade nämnden ska
benämnas vård- och omsorgsnämnd,
att nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations
samordningsansvar för nationella minoriteter flyttas till
kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020,
att barn- och utbildningsnämnden och den nya nämnden ska
samarbeta i frågor som handlar om gymnasieskolan och
vuxenutbildning,
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att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att samarbeten äger
rum,
att syftet med samarbetet är att fler elever ska ha en godkänd
gymnasieutbildning,
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att formalisera
samarbetet genom att en beredning som har regelbundna möten
gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningen inrättas,
att den nya grupp som inrättas består av ledamöter eller ersättare från
barn- och utbildningsnämnden och den nya nämnden som ansvarar
för vuxenutbildning samt,
att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att årligen
återrapportera gruppens arbete till kommunfullmäktige,
att kommunstyrelsen får inom ramen för uppdraget att utreda
nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa
sig till den nya politiska organisationen, i uppdrag att ta fram
övergripande processer för den nya respektive ombildade nämnden,
att uppdraget: vilka effekter har den nya socialtjänstlag som just nu
arbetas fram på kommunernas möjligheter att organisera sin
socialtjänst ska anses som besvarat,
att uppdraget: hur påverkas de enskilda individerna som får stöd av
individ- och familjeomsorgen av organisationsförändringen ska anses
som besvarat,
att uppdraget: belys konsekvenserna av att ge kommunstyrelsen
budgetansvar för försörjningsstödet ska anses som besvarat,
att uppdraget: belys hur medarbetarna påverkas av de föreslagna
organisationsförändringarna ska anses som besvarat,
att uppdraget: tydliggör hur den nya nämndsorganisationen bidrar till
att skapa en tydligare arbetslinje ska anses som besvarat,
att uppdraget: belys hur kostnadskontrollen ska kunna förbättras
genom den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen ska anses
som besvarat,
att uppdraget: belys hur stuprör inom integrationsfrågorna kan
komma att undvikas i den nya nämndsorganisationen ska anses som
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besvarat,
att kommunstyrelsen i samband med genomförandet av uppdraget att
utreda nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att
anpassa sig till den nya politiska organisationen, får i uppdrag att ta
fram ett förslag till lokalisering av verksamheter inom den nya
nämnden till bostadsområdena,
att kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget att utreda
nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att anpassa
sig till den nya politiska organisationen, grundligt ska analysera de
båda nämndernas nuvarande ekonomiska ramar i syfte att se över
fördelningen inom och mellan de aktuella nämnderna,
att kommunstyrelsen inför mål och resursplan 2020, ska lämna
förslag hur det befarade underskottet inom den nya nämnden och
insatserna för de individer som inte kommer in på den reguljära
arbetsmarknaden ska hanteras,
att kommunstyrelsen i samband med genomförandet av uppdraget att
utreda nödvändiga förändringar i förvaltningsorganisationen för att
anpassa sig till den nya politiska organisationen, får i uppdrag att
göra en fördjupad kartläggning och lämna förslag till förbättringar av
den nya nämndens respektive den ombildade nämndens interna och
externa samverkan,
att socialnämndens och nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integrations förvaltningar aktivt bidrar till
uppdraget att utreda nödvändiga förändringar i
förvaltningsorganisationen för att anpassa sig till den nya politiska
organisationen,
att godkänna bifogade konkretiseringar av aktuella nämnders
ansvarsområden (reglementen).
Ärendet
Ärendet är en redovisning av en rad uppdrag som
kommunfullmäktige beslutade om den 23 april 2018. I samma ärende
som ovan beslutades även att en politisk styrgrupp med en
representant från varje parti i fullmäktige skulle leda denna
utredningsprocess. Utredningens tidsram angavs även i samma
beslut, genom att det fastställdes att utredningarna skulle
återrapporteras till kommunfullmäktige senast 30 september 2018.
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Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till att-sats 7 och 15-21 samt
avslag på övriga att-satser.
Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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.
Vidare godkänner ordföranden att Liza-Maria Norlins (KD)
protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Hans Brynielsson (KD) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig
mot beslutet.
Protokollsanteckning
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Kristdemokraterna yrkar avslag till den stora
organisationsförändringen. Även om delar, i sak, är bra så anser vi
att det finns brister i tillvägagångssätt och genomförande.
Tidpunkten och tidsperspektivet för omorganisationen innebär en
stor risk att resultatet blir det motsatta till det som man ämnar
åstadkomma. En grundläggande utgångspunkt för oss
Kristdemokrater är att ska vi ha ett medborgarperspektiv,
organisationsförändringar bör därför utgå från nivån närmast
medborgarna, förvaltningen, inte från den politiska nivå som dagens
beslut innebär.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-09-10 - § 170
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-08-28 § 42
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00526-1
• Uppdrag 1. Ny nämndsorganisation utreda avveckling av NAVI
• Uppdrag 5. Gemensamt utskott 2018-04-26
• Uppdrag 8b. Effekter av ny socialtjänstlag 2018-04-27
• Uppdrag 8d. Flytt av försörjningsstöd 2018-05-08
• Uppdrag 8e. Belys hur medarbetarna påverkas
• Uppdrag 8g. Belysa hur kostnadskontrollen ska kunna förbättras
• Projektslutrapport 1.0
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Uppdrag 8h. Stuprör integration 2018-05-08 slutgiltig

Uppföljning av beslut
Om kommunfullmäktige vid sitt septembermöte bifaller förslagen
angående den nya nämnden respektive den ombildade nämnden
startar kommunstyrelsens arbete med att genomföra nödvändiga
förändringar av förvaltningsorganisationen för att anpassa den till de
aktuella nämndernas uppdrag (se uppdrag 7). Förvaltningen föreslår
att uppföljningen av detta arbete sker genom att
kommunstyrelsekontoret regelbundet lämnar lägesrapporter till
kommunstyrelsen.
____
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§ 164 Sundsvalls kemikalieplan
(KS-2018-00308-4)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till kemikalieplan daterad 2018-06-28 som ett nytt
styrdokument för Sundsvalls kommun under förutsättning att
kommunfullmäktige avsätter 3,35 miljoner kronor i mål och
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022.
att kemikalieplanen ska gälla till 2030, följas upp var tredje år och
revideras vid behov.
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta om Kemikalieplanen är i
behov av revidering och i så fall ansvara för att ta fram ett nytt
förslag till kommunfullmäktige.
att avsluta det deluppdrag under MRP-uppdrag Giftfri miljö (MRP
2015-2016) som berör framtagandet av en aktivitetsplan för att
minska farliga gifter i vardagen.
Ärendet
Miljönämnden fick i mål och resursplanen för 2015-2016 med plan
för 2017-2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
aktivitetsplan för att minska farliga gifter i vardagen.
Miljönämnden har nu tagit fram ett förslag till kemikalieplan för
Sundsvalls kommunkoncern, kemikalieplanen har tidigare remitterats
till berörda nämnder och bolag. Miljönämndens förslag innehåller
arbetsuppgifter som berör flera nämnder och styrelser och
genomförandet kräver tilldelning av resurser, beslut om planen bör
därför tas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsekontoret har i beredningen till kommunfullmäktige
gjort en bearbetning av kemikalieplanen för att främst klargöra roller
och finansiering. Det bearbetade förslaget innebär även en reviderad
budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-09-24

26

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 - § 171
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2018-08-21 § 69
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00308-4
• Sundsvalls kemikalieplan - reviderad 2018-06-28
• Sammanställning av remissvar 2018-02-26
• Sundsvalls kemikalieplan - miljönämndens version 2018-02-26
• Miljönämndens protokoll 2018-03-14 §16
• Miljökontorets skrivelse 2018-02-19
____
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§ 165 Ny bussorganisation i Norr
(KS-2018-00458-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det
blivande gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB,
att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB grundas med
tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för kommande
fusion,
att Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB
enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr AB,
att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att
förvärva Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten
AB och därefter genomföra en formell fusion under
hösten 2018,
att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tillskjuter ett
aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma
bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,
att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett
borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit till det
gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,
att resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB,
Bussgods i Västerbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB
belastar tidigare ägare för respektive bolag,
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län fattar likalydande beslut.
Ärendet
Bussgods i Västernorrland AB ingår i Kollektivtrafikmyndigheten
(KTM) i Västernorrlands län. Uppgiften är att på persontrafikens
villkor skicka gods inom länet och över landet. Bussgods i
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Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten föreslås slås ihop och
tillsammans bilda det gemensamt ägda bussgodsbolaget Bussgods i
Norr AB. Ett inriktningsbeslut behöver tas för bussgodsverksamheten
i Västernorrland. KTM ber om att beslut tas senast 30 september
2018.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Holmgren (L), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), Mats
Hellhoff (SD) och Tom Emanuelz (M) instämmer i Alicja Kapicas
(M) förslag.
Johanna Thurdin (MP) och Kjell Bergkvist (C) instämmer i Hans
Forsbergs (C) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels kommunstyrelsekontorets förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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), Gunilla Molin
(M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Linus
Johansson (M), Bertil Kjellberg (M), Eva Lohman (M), Sven
Bredberg (M) och Patrik Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten (L),
Stefan Falk (L), Ulla Norgren (L), Lars Holmgren (L), Jonas Öhrnell
(L), Mats Hellhoff (SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skalin (SD), Stig
Bergström (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Börje
Mattsson (SD), Hans Brynielsson (KD) och Liza-Maria Norlin (KD)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 - § 172
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2018-08-21 § 68
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00458-2
• Missiv till medlemmar Bussgods Norr AB
• Bilaga 1 Avrapportering substansvärdering Bussgods i Norr AB
per 2017-12-31
• Bilaga 2 Utlåtande substansvärde Bussgods VN 2017-12-31
• Bilaga 2.1 Årsbokslut Bussgods Västernorrland
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Bilaga 3 Substansvärdering Bussgods i Norrbotten AB
Bilaga 5 Aktieägaravtal Bussgods Norr AB 2018-02-12
Bilaga 4 Gemensam bussgodsorganisation i Norrland (002)
Bilaga 6 Ägardirektiv 2018-02-12 förslag (003)
Bilaga 7 Bolagsordning Bussgods i Norr AB 2018-02-12

____
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§ 166 Genomförandeavtal för del av Förrådet 4
(KS-2018-00398-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan Svenska
Studenthus i Sundsvall AB och Sundsvalls kommun,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat
genomförandeavtal,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna
köpeavtal och köpebrev för mark i enlighet med
genomförandeavtalet,
att i arbetet med Mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 20232024 beakta att stadsbyggnadsnämnden behöver en utökad
budgetram på 100 000 kronor årligen för skötsel av allmän plats,
lokalgata resp. gång- och cykelväg, samt
att om saneringskostnaden innebär att exploateringsprojektet får ett
ekonomiskt underskott ska underskottet undantas i samband med
resultatöverföring aktuellt år.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för del av
fastigheterna Förrådet 4 och 9. Detaljplanen möjliggör bland annat
uppförande av bostadsbebyggelse. Ett förslag till genomförandeavtal
beträffande kommande exploatering av markområdet har upprättats
mellan kommunen och Svenska Studenthus i Sundsvall AB
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 - § 173
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2018-08-28 § 53
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00398-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-04-25 § 67
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-03-27
• Genomförandeavtal
____
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§ 167 Fördelning av schablonersättning för vissa
ensamkommande unga
(KS-2018-00572-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera riktlinjer för fördelning av den statliga
schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända, enligt
förslag i kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-0808.
Ärendet
Fördelning av schablonersättning för vissa ensamkommande unga
som fått ny möjlighet till uppehållstillstånd, enligt den tillfälliga
lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige eller genom lag (2017:353) om
uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 - § 174
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2018-08-28 § 54
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-08-08
____
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§ 168 Beslut om finansiering av verksamheterna
inom BizMaker AB (tidigare Åkroken Science Park
AB) år 2019-2022
(KS-2018-00579-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att under perioden 2019-2022 finansiera BizMaker AB:s
verksamheter med totalt 22 mnkr (5,5 mnkr per år),
att medel för finansieringen tas från kommunstyrelsens anslag för
näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism år 20192022, samt
att finansieringen villkoras med att BizMaker AB löpande
redoviserar sin verksamhet och ekonomi till kommunstyrelsen.
Ärendet
Ärendet gäller beslut om förnyad finansiering av verksamheterna
inom bolaget BizMaker AB (tidigare Åkroken Science Park AB) för
år 2019-2022. Denna finansiering ska, tillsammans med bolagets
övriga finansiering och intäkter, dels täcka basverksamheten och dels
användas för uppväxling av externa projektmedel under den aktuella
perioden.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 § 175
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2018-08-28 § 55
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00579-1
• Ägardirektiv för Åkroken Science Park AB
• Årsredovisning 2017 för Åkroken Science Park AB
• Verksamhetsplan för inkubatorn (BizMaker) 2017-2021
____
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§ 169 Återrapportering om utredning kring IOPavtal - begäran om förlängd svarstid
(KS-2017-00395-11)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga svarstiden för återrapporteringen av fullmäktiges
uppdrag kring utredning av överenskommelser likt IOP-avtal kan
utformas, enligt fullmäktiges beslut 2018-03-26, § 79, samt
att ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige senast december
2018.
Ärendet
Ärendet består av en förfrågan från kommunstyrelsekontoret att få
mer utredningstid för att behandla kultur- och fritidsnämndens
utredning och förslag på riktlinjer för att teckna IOP-avtal.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 79 så ska ärendet
återrapporteras till fullmäktige senast september 2018, men
kommunstyrelsekontoret behöver mer tid för att hinna utreda ärendet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 § 176
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-08-28 § 50
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00395-11
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-06-20 § 75
• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Riktlinjer för att
teckna IOP - 2018-05-23
• Kultur- och fritidsförvaltningens utredning om förutsättningar för
IOP - 2018-05-23
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-05-24
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26 § 79
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2017-11-22
• Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls
kommun och tjejjouren Skogsrå
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§ 170 Strategi för jämställdhetsintegrering
(KS-2018-00292-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ”Strategi för jämställdhetsintegrering”,
att uppdra åt samtliga nämnder att införa ”Strategi för
jämställdhetsintegrering”.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 192 att underteckna
CEMRs deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå. I och med undertecknandet förklarade
Sundsvalls kommun bland annat att jämställdhetsintegrering är
nödvändigt för att främja jämställdhet. Utifrån detta har Strategi för
jämställdhetsintegrering tagits fram.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt till följande ändring:
Att avsnitt 5.3 punkt 3 ”Redovisa könskonsekvensanalyser i alla
beslutsunderlag” stryks i strategin för jämställdhetsintegrering.
Mats Hellhoff (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med följande
motivering:
att jämställdhetsstrategin kompletteras eller ändras enligt
följande:
”Kommunen har undertecknat CEMR-deklarationen, men i
strategin om jämställdhetsintegrering saknas bland annat
diskrimineringsgrunderna ”politisk eller annan åskådning”.
Därför behöver strategin om jämställdhetsintegrering
kompletteras med samtliga diskrimineringsgrunder som tas upp i
CEMR-deklarationen.
CEMR-deklarationen säger:
”För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig
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diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. I
jämställdhetsarbetet ska utöver könsdiskriminering även följande
beaktas: diskriminering som har sin grund i ras, hudfärg, etniskt
eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller
trosuppfattning, politisk eller annan uppfattning, tillhörighet till
nationell minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder,
sexuell läggning eller socioekonomiskt tillhörighet.”
Vidare yrkar jag att sista stycket i avsnitt 2.1 i
jämställdhetsstrategin stryks, att avsnitt 2.2 ”Genussystemet”
stryks i sin helhet samt att övriga hänvisningar till den så kallade
genusvetenskapen tas bort från jämställdhetsstrategin helt och
hållet.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag,
och dels förslag om att ärendet återremitteras.
Hon anger följande propositionsordning: Först ska
kommunfullmäktige besluta om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras. Om kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag så kommer hon ställa bifall till
kommunstyrelsens förslag mot bifall till Liza-Maria Norlins (KD)
förslag.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunsfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Mats Hellhoff
(SD), Lars Skoglund (SD), Ove Skalin (SD), Stig Bergström (SD),
Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD) och Börje Mattsson (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 - § 178
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-08-28 § 51
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Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00292-1
Sammanställning av remissvar
Strategi för jämställdhetsintegrering

Uppföljning av beslut
En första uppföljning av strategin sker år 2022. Alla uppföljningar
som görs av kommunens verksamheter ska innehålla ett
jämställdhetsperspektiv. Uppföljning av arbetet med jämställdhet i
enlighet med strategin sker löpande i ordinarie delårs- och
helårsrapportering. Kommunstyrelsekontoret kommer årligen att följa
upp kommunens jämställdhetsarbete med koppling till målen och
indikatorerna i strategi för jämställdhetsintegrering. Uppföljningen
kommer att redovisas för plan-och utvecklingsutskottet och
Kommundirektionen och ingår i ordinarie årsredovisning.
Kommunstyrelsekontoret ansvarar för övergripande utvecklings-,
uppföljnings-, och samordningsinsatser kring arbetet med
jämställdhetsintegrering.
____
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§ 171 Beslut om planprogram Katrinehill,
återremitterat ärende
(KS-2018-00315-6)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mål, visioner och inriktning i planprogram för Katrinehill
(reviderat februari 2018) godkänns att utgöra en grund för kommande
detaljplanläggning.
Ärendet
Ärendet rör ett planprogram med tillhörande samrådsredogörelse för
Katrinehill, det som i gällande översiktsplan Sundsvall 2021
omnämns som Nackstaskogen-Mårtensro. Syftet med
planprogrammet har varit att fördjupa kunskapen om området och
påbörja samrådsprocessen inför efterföljande planläggning av
området.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till följande attsats:
Att beslut om mål, visioner och inriktning i planprogram för
Katrinehill (reviderat februari 2018) tas först efter att
trafikanalys och miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med
återremissbeslutet i kommunfullmäktige (juni 2018) har
genomförts.
Alicja Kapica (M), Lars Holmgren (L), Börje Mattson (SD)
instämmer i Stefan Falks (L) förslag.
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till Stefan Falks (L) förslag samt
till följande tilläggsatt-sats:
Att beslutet om planprogram för Katrinehill ska tas upp för
godkännande av kommunfullmäktige.
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Liza-Maria Norlin (KD), Christiane Rüdiger (V) och Roger
Johansson (S) instämmer i Anders Hedenius (S) förslag.
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Lars Holmgren (L)
instämmer i Johanna Thurdins (MP) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Johanna Thurdin (MP) med fleras
förslag och dels Börje Mattsons (SD) bifall till Stefan Falks (L)
ursprungsförslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs av Stefan Falk (L) och ska verkställas.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag och ska nu ta fram ett motförslag.
Hon ställer Johanna Thurdin (MP) med fleras förslag och Börje
Mattsons (SD) förslag mot varandra och finner att Johanna Thurdin
(MP) med fleras förslag blir motförslag.
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som
röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som
röstar bifall till Johanna Thurdin (MP) med fleras förslag röstar NEJ.
Votering resulterar i 48 JA-röster, 25 NEJ-röster, 7 som avstår och 1
som är frånvarande, se bilaga 2.
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 - § 179
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-08-28 § 45
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00315-6
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-21 § 50
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-25 § 139
Uppföljning av beslut
Innan antagande av detaljplaner i området kommer ytterligare samråd
och dialog att genomföras med alla berörda, inklusive
kommunstyrelsen, i enlighet med plan- och bygglagen.
____
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§ 172 Antagande av detaljplan för Stenstaden 1:12
m fl, Hotell och bostäder på
Norrmalmsparkeringen
(KS-2018-00549-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen för Stenstaden 1:12 m fl.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anta en
ny detaljplan för kvarteret Noten, som omfattar fastigheten
Stenstaden 1:12 m fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
byggnation av två nya stadskvarter och därigenom fortsätta
kvartersstrukturen på Norrmalm på ett stadsmässigt och väl gestaltat
sätt. Planen möjliggör bostäder, hotell, lokaler för olika typer av
centrumändamål samt parkering i källar- och bottenplan.
Antagandehandlingen har bifogats. Information finns även här på
kommunens hemsida: http://www.sundsvallvaxer.se/noten
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Anders Hedenius (S) och Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Alicja Kapica (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD)
instämmer i Stefan Falks (L) protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L) med fleras
protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD)
lämnar följande protokollsanteckning:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-09-24

40

”Vi vill framhålla att det är viktigt att den parkeringsyta som
försvinner vid en nybyggnation inte bara ersätts av parkeringar för
de boende utan att det även fortsatt måste finnas parkering öppen för
allmänheten”.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-09-10 § 183
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-08-28 § 47
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00549-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-20 § 103
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-05-24
• Antagandehandling: detaljplanen för Stenstaden 1:12 m fl
____
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§ 173 Redovisning av partistöd för 2017Sverigedemokraterna
(KS-2018-00028-14)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera inkommen redovisning med tillhörande granskningsrapport
av hur partistödet har använts 2017,
att partistödet för andra halvåret 2018 ska utbetalas till
sverigedemokraterna.
Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat en redovisning av hur partistödet
2017 har använts. Till redovisningen har partiet lämnat en
granskningsrapport.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 - § 186
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll 2018-06-19 § 44
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00028-14
• Sverigedemokraternas redovisning av partistöd
____
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§ 174 Samordning av kommunens POSOM-arbete
(KS-2017-00717-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Medelpads Räddningstjänstförbund samordnar kommunens
POSOM-arbete enligt reviderat förslag från Medelpads
Räddningstjänstförbund,
att uppdra till kommunstyrelsen att styra arbetet enligt Medelpads
Räddningstjänstförbunds förslag samt upprätta ett avtal som
socialnämnden tecknar tillsammans med Medelpads
Räddningstjänstförbund.
att socialnämnden utser en kontaktperson i POSOM-frågor,
att socialnämnden säkerställer att POSOM-funktionen utvecklas och
kan hantera en krissituation, samt
att finansieringen av funktionen inarbetas i beslutande
planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2019-2022.
Ärendet
Ärendet är ett förslag på att Sundsvalls kommun ska ha en samordnar
funktion hos Medelpads Räddningstjänstförbund som utvecklar
POSOM-arbetet och skapar rutiner mm. POSOM står för psykisk och
social omsorg vid en större olycka eller katastrof.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 § 188
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2018-06-19 § 46
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00717-2
• Räddningstjänsten POSOM 2018-05-22 -Reviderat förslag
Uppföljning av beslut
Att kommunstyrelsekontoret följer upp POSOM-arbetet årsvis.
____
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§ 175 Kommunövergripande riktlinjer för
arbetskläder
(KS-2018-00563-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram kommunövergripande
riktlinjer för arbetskläder som en del av mål- och resursplan 2019
att finansiering av eventuellt utökade ramar hanteras i samband med
fastställande av riktlinjer
Ärendet
Personalnämnden har i sin mål- och resursplan 2018 haft en aktivitet
”Genomföra en utredning som ska ligga till grund för
ställningstagande avseende arbetskläder och skyddskläder utifrån
jämställdhets-, arbetsmiljö- och arbetsrättsperspektiv”.
Personalnämnden beslutade 2018-06-20 § 44 att anse aktiviteten som
genomförd och överlämna ett förslag till kommunstyrelsen i syfte att
kommunfullmäktige ska ta ställning.
I Sundsvalls kommuns arbetsgivarpolitiska strategi för uttrycks en
ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsekontorets
utredning visar att kommunen i dagsläget har en godtycklig och
ojämlik tillgång till arbetskläder inom kommunens nämnder.
Hanteringen av arbetskläder är inte förenlig med ambitionen att bli en
attraktiv arbetsgivare. För att agera som en arbetsgivare i hanteringen
av arbetskläder krävs kommunövergripande riktlinjer och
ekonomiska förutsättningar för nämnderna/förvaltningarna att köpa
in och hantera arbetskläder. Detta enligt alternativ ett i utredningen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-09-10 § 189
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-08-28 § 52
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00563-2
• Personalnämndens protokoll 2018-06-20 § 44
• Kommunövergripande utredning - arbetskläder 2018-08-10
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Uppföljning av beslut
Uppföljning av beslutet sker genom att kommunstyrelsen
återrapporterar resultatet av uppdraget till kommunfullmäktige.
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§ 176 Motion (M) arbetskläder i förskolan
(KS-2017-00122-7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första att-sats, samt
att anse motionens andra att-sats vara besvarad.
Ärendet
Moderaterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige med
förslag om arbetskläder i förskolan. Motionen har varit på remiss till
barn- och utbildningsnämnden och personalnämnden som har lämnat
remissvar med synpunkter. Kommunfullmäktige ska nu fatta beslut
om motionens förslag.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till första att-satsen och att andra attsatsen ska anses vara besvarad.
Liza-Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) instämmer i Alicja
Kapicas (M) förslag.
Maria Algotsson (MP) instämmer i Bodil Hanssons (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till motionen och dels Bodil Hanssons (S) förslag. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Bodil Hanssons (S) förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-09-10 - § 190
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-08-28 § 53
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00122-7
• Personalnämndens protokoll 2017-11-22 § 62
• Koncernstabens skrivelse 2017-10-19
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-21 § 85
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Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2017-04-28
Motion (M) arbetskläder i förskolan

____
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§ 177 Motion (MP) angående ökad biologisk
mångfald i Sundsvall
(KS-2017-00678-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen med korrigeringen att en sådan plan tas fram
under 2019.
Ärendet
Miljöpartiet (MP) föreslår i en motion:
att parksektionen i samarbete med förvaltningar och bolag,
exempelvis Mitthem, tar fram en enkel och konkret gemensam plan
för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parkområden,
att en sådan plan för ökad biologisk mångfald i Sundsvalls
parkområden redovisas senast under 2018.
Överläggning
Johanna Thurdin (MP) yrkar bifall till motionen enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
bifall till motionen enligt kommunstyrelsens förslag. Detta blir också
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-09-10 - § 191
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2018-08-21 § 72
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00678-5
• Miljönämndens protokoll 2018-06-13 § 38
• Miljökontorets skrivelse 2018-05-23
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-21 § 46
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-02-26
• Motion (MP) angående ökad biologisk mångfald i Sundsvall,
2017-09-11
____
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§ 178 Motion (M) om infrakulvert
(KS-2017-00700-7)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Moderaterna (M) föreslår i en motion:
att undersöka möjligheten att, i samband med nybyggnation av
området Katrinehill, anlägga infrakulvert under mark.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-10 - § 192
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll 2018-08-21 § 73
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00700-7
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-01-24 § 5
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-01-09
• Sundsvall Elnät AB yttrande
• MittSverige Vatten & avfall remissvar
• Motion (M) om infrakulvert, 2017-09-25
____
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§ 179 Motion (KD) angående uppförandekod i
fullmäktige, nämnder och styrelser
(KS-2018-00154-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad,
att presidiekonferensen får i uppdrag att utforma gemensamma
principer för uppförandefrågor samt hur dessa ska förankras,
att presidiekonferensen återrapporterar hur uppdraget utförts till
kommunfullmäktige.
Ärendet
Ärendet är svar på en motion från fullmäktigeledamöterna LizaMaria Norlin (KD) och Hans Brynielsson (KD). Ledamöterna
föreslår att fullmäktige antar en uppförandekod för förtroendevalda i
fullmäktige, nämnder och styrelser.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-09-10 § 193
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-06-19 § 40
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00154-3
• Presidiekonferensens remissvar Motion (KD) angående
uppförandekod
• Presidiekonferensen protokoll 2018-04-16 § 32
• Presidiekonferensen protokoll 2018-03-19 § 23
• Missivbrev remiss till presidiekonferensen
• Motion (KD) angående uppförandekod i fullmäktige, nämnder
och styrelser
____
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§ 180 Korta frågor - korta svar
•

Linnéa Kjellman (C) ställer frågor om möjligheten till att
bedriva odlingar på kommunal, ej utarrenderad, mark.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

•

Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om hur kommunen
uppfyller GDPR-direktivets krav.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

•

Thomas Burman (M) ställer en fråga om ställplatser för
husbilar.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S) och plan- och utvecklingsutskottets
ordförande Bodil Hansson (S).

____
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§ 181 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 2018-09-12 (KS-2018-00021-7)
•

Valärenden – vakanta uppdrag per 2018-09-12, reviderad
2018-09-21

____
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§ 182 Ordförandens tacktal
Komunfullmäktiges ordförande Arianne Sundman (S) tackar
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt presidium för den
gångna mandatperioden. Ett särskilt tack riktas till de förtroendevalda
som inte kommer fortsätta i kommunfullmäktige för deras
engagemang och allt de bidragit med.
Ordföranden riktar också ett särskilt tack till presidiet Elisabeth
Gisslin Burman (M) och Burhan Hussain (S) för ett bra arbete
tillsammans. Avslutningsvis tackar ordföranden kommunsekreterarna
och alla andra som hjälpt till för att få effektiva möten under
mandatperioden.
____
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Närvarande
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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
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
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Margareta Engström
Hjördis Bredberg
Bertil Swenson
Mikael Gäfvert
Alicja Kapica
Elisabeth Gisslin Burman
Thomas Burman
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Lars-Åke Andersson
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§§ 152-182
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Frida Burman
Annika Söderberg
Kent Larsson
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Jan Heijbel
Åse Johansson
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Jörgen Berglund
Tom Emanuelz
Per-Magnus Forsberg
Habib Effati
Bertil Kjellberg
Eva Lohman
Sven Bredberg
Patrik Gustavsson
Ingeborg Wiksten
Stefan Falk
Ulla Norgren
Annelie Luthman
Arne Engholm
Hans Forsberg
Erik Thunström
Kjell Bergkvist
Linnéa Kjellman
Hans Zetterkvist
Elisabeth Finné
Christiane Rüdiger
Hicham Elkahtib
Hans Brynielsson
Liza-Maria Norlin
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Maria Algotsson
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Börje Mattsson
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Evert Nederberg
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Michael Sjödin
Carina Staf
Kristoffer Högstedt
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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
Lars Holmgren
Jonas Öhrnell
Fáten Nilsson
Anna Edin
Anders E Henriksson
Niklas Högdahl
Åke Johansson
Miriam Monsell
Berit Andersson
Birgir Hjörleifsson
Birgitta Skoglund
Mats Hellhoff
Ove Skalin
Magnus Fagerström
Cassandra Sundin
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§ 171 Beslut om planprogram Katrinehill, återremitterat
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Parti

Tjänstgörande ersättare

Ja

Nej

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
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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

Lars-Åke Andersson

Michael Sjödin

Hans Backlund
Frida Burman
Annika Söderberg
Kent Larsson

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

Jan Heijbel

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gunilla Molin

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånvarande

Bilaga 2

Voteringslista
§ 171 Beslut om planprogram Katrinehill, återremitterat
ärende

Sida

Sammanträdesdatum

2 (2)

2018-09-24
Habib Effati
Bertil Kjellberg
Eva Lohman
Sven Bredberg
Patrik Gustavsson
Ingeborg Wiksten
Stefan Falk
Ulla Norgren
Annelie Luthman
Arne Engholm
Hans Forsberg
Erik Thunström
Kjell Bergkvist
Linnéa Kjellman
Hans Zetterkvist
Elisabeth Finné
Christiane Rüdiger
Hicham Elkahtib
Hans Brynielsson
Liza-Maria Norlin
Angel Villaverde
Maria Algotsson
Johanna Thurdin
Tina Hellberg
Johnny Skalin
Lars Skoglund
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