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Sammanträdets öppnande
I egenskap av ålderspresident i kommunfullmäktige öppnar Roger
Johansson (S) sammanträdet.
____
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Justering
Att jämte ålderspresidenten Roger Johansson och ordföranden
Arianne Sundman justera dagens protokoll utses Christiane Rüdiger
och Tom Emanuelz med Jonas Väst och Börje Mattsson som
ersättare.
____
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§ 183 Val av kommunfullmäktiges ordförande för
mandatperioden 15 oktober 2018-14 oktober 2022
(KS-2018-00815)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 15
oktober 2018 – 14 oktober 2022 välja Arianne Sundman (S).
Överläggning
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Vänsterpartiets förslag att Arianne Sundman (S) väljs till
kommunfullmäktiges ordförande.
Ålderspresidenten konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och
det är Niklas Säwéns (S) förslag. Ålderspresidenten finner att
kommunfullmäktige beslutar att utse Arianne Sundman (S) till
ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober
2018 – 14 oktober 2022.
____
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29

6

§ 184 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice
ordförande för mandatperioden 15 oktober 2018 14 oktober 2022
(KS-2018-00816)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden
15 oktober 2018 – 14 oktober 2022 välja Mikael Gäfvert (M).
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraternas förslag att Mikael Gäfvert (M) väljs till
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
Jörgen Berglunds (M) förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Gäfvert (M) som 1:e
vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober
2018 – 14 oktober 2022.
____
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§ 185 Val av kommunfullmäktiges 2:e vice
ordförande för mandatperioden 15 oktober 2018 14 oktober 2022
(KS-2018-00817)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden
15 oktober 2018 – 14 oktober 2022 välja Burhan Hussain (S).
Överläggning
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Vänsterpartiets förslag att Burhan Hussain (S) väljs till
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.
Johnny Skalin (SD) yrkar att Börje Mattsson (SD) ska väljas till
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att
utse Burhan Hussain (S) till 2:e vice ordförande och dels att utse
Börje Mattsson (SD) till 2:e vice ordförande. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse
Burhan Hussain (S) som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022.
____
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§ 186 Val av kommunfullmäktiges
presidiekonferens för mandatperioden 15 oktober
2018 - 14 oktober 2022
(KS-2018-00818)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja följande ledamöter till presidiekonferensen för
mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022:
Arianne Sundman (S)
Burhan Hussain (S)
Åsa Ulander (S)
Mikael Gäfvert (M)
Viktoria Jansson (M)
Mats Hellhoff (SD)
Sanna Jonsson (C)
Hans Zetterkvist (V)
Stefan Falk (L)
Liza-Maria Norlin (KD)
att utse Arianne Sundman (S) till ordförande i presidiekonferensen
för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022, samt
att utse Mikael Gäfvert (M) till vice ordförande i
presidiekonferensen för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14
oktober 2022.
Bakgrund
Kommunfullmäktige får för fullmäktiges löpande mandatperiod utse
en presidiekonferens. Presidiekonferensens ansvarsområden är bland
annat fullmäktiges sammanträden, beredningarnas arbete och
budgeten för den politiska organisationen. Kommunfullmäktige utser
ledamöter, ordförande och vice ordförande i presidiekonferensen.
Överläggning
Sekreteraren visar de namn som företrädare för respektive partigrupp
har anmält som förslag på ledamöter samt ordförande och vice
ordförande i presidiekonferensen.
Justerandes signatur
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Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de
föreslagna ledamöterna, samt att utse Arianne Sundman (S) till
ordförande i presidiekonferensen och att utse Mikael Gäfvert (M) till
vice ordförande i presidiekonferensen.
____
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§ 187 Val av valberedning för mandatperioden 15
oktober 2018 - 14 oktober 2022
(KS-2018-00819)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja följande ledamöter till valberedningen för mandatperioden
15 oktober 2018 – 14 oktober 2022:
Arianne Sundman (S)
Burhan Hussain (S)
Åsa Ulander (S)
Mikael Gäfvert (M)
Viktoria Jansson (M)
Mats Hellhoff (SD)
Sanna Jonsson (C)
Hans Zetterkvist (V)
Stefan Falk (L)
Liza-Maria Norlin (KD)
att utse Arianne Sundman (S) till ordförande i valberedningen för
mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022, samt
att utse Mikael Gäfvert (M) till vice ordförande i valberedningen för
mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022.
Bakgrund
Ledamöterna i kommunfullmäktiges presidiekonferens brukar utgöra
valberedning.
Överläggning
Sekreteraren visar de namn som företrädare för respektive partigrupp
har anmält som förslag på ledamöter samt ordförande och vice
ordförande i valberedningen.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de
föreslagna ledamöterna, samt att utse Arianne Sundman (S) till
ordförande i valberedningen och att utse Mikael Gäfvert (M) till vice
ordförande i valberedningen.
____
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§ 188 Val av kommunfullmäktiges demokrati- och
uppföljningsberedning
(KS-2018-00822)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja följande ledamöter till kommunfullmäktiges demokrati- och
uppföljningsberedning från och med detta sammanträde, den 29
oktober 2018 till dess att kommunfullmäktige beslutar annat:
Arianne Sundman (S)
Christina Nordenö (S)
Mikael Gäfvert (M)
Börje Mattsson (SD)
Kjell Bergkvist (C)
Ina Lindström Skandevall (L)
Ronja Strid (KD)
Vakant
att utse Arianne Sundman (S) till ordförande i kommunfullmäktiges
demokrati- och uppföljningsberedning från och med detta
sammanträde, den 29 oktober 2018 till dess att kommunfullmäktige
beslutar annat.
Bakgrund
Demokrati- och uppföljningsberedningen är ett av
kommunfullmäktige tillsatt organ för att politiskt följa upp
kommunkoncernens verksamhets- och ekonomiska resultat, vitalisera
arbetet i kommunfullmäktige och i förlängningen även utveckla
demokratin i Sundsvalls kommun.
Demokrati- och uppföljningsberedningen är en fullmäktigeberedning
som diskuterar och analyserar politiska frågor på tematisk nivå, samt
återför detta till kommunfullmäktige genom att beredningen två
gånger årligen återrapporterar till kommunfullmäktige.
Demokrati- och uppföljningsberedningen utses för varje
mandatperiod. Till fullmäktigeberedningen kan ledamöter från
kommunfullmäktige särskilt bjudas in för respektive tema, efter
beslut i fullmäktigeberedningen. Ordförande bestämmer dag och tid
för sammanträdena.
Justerandes signatur
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Överläggning
Sekreteraren visar de namn som företrädare för respektive partigrupp
har anmält som förslag på ledamöter i kommunfullmäktiges
demokrati- och uppföljningsberedning.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de
föreslagna ledamöterna, samt att utse Arianne Sundman (S) till
ordförande i demokrati- och uppföljningsberedningen.
____
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§ 189 Val av kommunstyrelse
(KS-2018-00821)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för
perioden från och med detta sammanträde, den 29 oktober 2018, intill
det sammanträde då val av styrelse förättas nästa gång:
Ledamöter:
Peder Björk (S)
Bodil Hansson (S)
Niklas Säwén (S)
Lisa Tynnemark (S)
Anders Hedenius (S)
Åsa Ulander (S)
Hans Forsberg (C)
Sanna Jonsson (C)
Christiane Rüdiger (V)
Alicja Kapica (M)
Viktoria Jansson (M)
Stefan Falk (L)
Fáten Nilsson (L)
Liza-Maria Norlin (KD)
Mats Hellhoff (SD)
Ersättare:
Leif Nilsson (S)
Jeanette Hedlund (S)
Jonas Väst (S)
Annika Kallin (S)
João Pinheiro (S)
Christina Nordenö (S)
Reinhold Hellgren (C)
Hans Zetterkvist (V)
Niklas Evaldsson (V)
Bertil Kjellberg (M)
Tom Emanuelz (M)
Catrin Eliasson (L)
Emil Esping (KD)
Johnny Skalin (SD)
Olga Nordlund (SD)
Justerandes signatur
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att utse Peder Björk (S) till ordförande i kommunstyrelsen för
perioden från och med detta sammanträde, den 29 oktober 2018, intill
det sammanträde då val av styrelse förättas nästa gång, samt
att utse Bodil Hansson (S) till vice ordförande i kommunstyrelsen för
perioden från och med detta sammanträde, den 29 oktober 2018, intill
det sammanträde då val av styrelse förättas nästa gång.
Bakgrund
I enlighet med 6 kap. 18 § andra stycket kommunallagen (2017:725)
får fullmäktige bestämma att kommunstyrelsens mandattid skall
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. I sådana
fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första
sammanträde.
Överläggning
Sekreteraren visar de namn som företrädare för respektive partigrupp
har anmält som förslag på ledamöter och ersättare samt ordförande
och vice ordförande i kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de
föreslagna ledamöterna och ersättarna till kommunstyrelsen. Vidare
konstaterar hon att förslaget innehåller 16 ledamöter men att det är 15
ledamöter som ska väljas till kommunstyrelsen. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att följande ledamöter väljs:
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), Niklas Säwén (S), Lisa
Tynnemark (S), Anders Hedenius (S), Åsa Ulander (S), Alicja
Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Mats Hellhoff (SD), Sanna
Jonsson (C), Hans Forsberg (C), Christiane Rüdiger (V), Stefan Falk
(L), Fáten Nilsson (L) och Liza-Maria Norlin (KD).
Mats Hellhoff (SD) yrkar att ledamöterna ska tillsättas enligt lagen
om proportionellt valsätt och att ersättarna ska tillsättas enligt lagen
om proportionellt valsätt.
Kommunfullmäktige fastställer genom handuppräckning att det är 9
ledamöter som stödjer Mats Hellhoffs (SD) yrkande.
Kommunfullmäktige bifaller därmed att ledamöterna ska tillsättas
enligt lagen om proportionellt valsätt och att ersättarna ska tillsättas
enligt lagen om proportionellt valsätt.
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Ordföranden anger följande beslutsgång: Först ska
kommunfullmäktige välja vilka ledamöter som ska tillsättas i
kommunstyrelsen. Därefter ska kommunfullmäktige välja vilka
ersättare som ska tillsättas i kommunstyrelsen.
Ordföranden ber kommunfullmäktige att utse tre extra valförrättare
till kontrollanter för genomförande av de proportionella valen och
rösträkningen.
Sammanträdet ajourneras.
När sammanträdet återupptas beslutar kommunfullmäktige att utse
följande extra valförrättare:
Kjell Bergkvist (C)
Jörgen Berglund (M)
Gunnar Jönsson (SD)
Ordföranden informerar om hanteringen av valsedlarna och hur valen
kommer att gå till.
Sammanträdet ajourneras.
När sammanträdet återupptas fastställer de extra valförrättarna att
valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Ordföranden ropar därefter upp kommunfullmäktiges tjänstgörande
ledamöter som en efter en avlägger röst avseende val av ledamöter i
kommunstyrelsen. Ordföranden prickar av rösterna i röstlängden (se
bilaga 2).
Sammanräkningen av avgivna röster för valet av ledamöter till
kommunstyrelsen görs av ordföranden och de extra valförrättarna och
antalet röster fastställs till 81 st. Samtliga valsedlar förklaras giltiga.
Valsedlarna fördelar sig på valsedelsgrupper enligt följande:
Socialdemokraterna, Centerpartiet & Vänsterpartiet: 46 röster
Alliansen Sundsvall: 25 röster
SD: 10 röster
Ordföranden redovisar resultatet gällande de 14 första ledamöterna i
kommunstyrelsen, vilka valsedelsgruppvis är:
Peder Björk (S), Bodil Hansson (S), Niklas Säwén (S), Lisa
Tynnemark (S), Anders Hedenius (S), Åsa Ulander (S), Hans
Justerandes signatur
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Forsberg (C), Christiane Rüdiger (V), Sanna Jonsson (C), Alicja
Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria
Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD).
Den 15:e ledamoten i kommunstyrelsen tillsätts genom lottning
mellan Fáten Nilsson (L) och Johnny Skalin (SD).
Lottningen genomförs enligt följande:
Kommunsekreteraren lämnar rummet.
De extra valförrättarna fastställer att valurnan är tom och visar detta
för kommunfullmäktige.
Under översyn av de extra valförrättarna skriver ordföranden upp
namnen på de två kandidaterna på varsin blank valsedel och placerar
dessa i valurnan.
Kommunsekreteraren kallas in, drar en av sedlarna i urnan och
överräcker den till ordföranden.
Ordföranden läser upp namnet på valsedeln vilket är Fáten Nilsson
(L), som också blir den 15:e ledamoten i kommunstyrelsen.
Platser och namn för kommunstyrelsens ledamöter fördelar sig enligt
följande i enlighet med jämförelsetalen:

Justerandes signatur

Plats Jämförelsetal Valsedelsgrupp
1
46
Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
2
25
Alliansen Sundsvall

Ledamot
Peder Björk

3

46/2=23

Bodil Hansson

4

46/3=15,33

5

25/2=12,5

Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Alliansen Sundsvall

6

46/4=11,5

Lisa Tynnemark

7

10

Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
SD

8

46/5=9,2

Anders Hedenius

9

25/3=8,33

Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Alliansen Sundsvall

10

46/6=7,66

Åsa Ulander

11

46/7=6,57

12

25/4=6,25

Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Alliansen Sundsvall

Alicja Kapica

Niklas Säwén
Viktoria Jansson

Mats Hellhoff

Stefan Falk

Hans Forsberg
Liza-Maria Norlin
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Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Lottning mellan Alliansen
Sundsvall och SD (Alliansen
Sundsvall vann lottningen)

Christiane Rüdiger
Sanna Jonsson
Fáten Nilsson

Sammanträdet ajourneras.
När sammanträdet återupptas fastställer de extra valförrättarna att
valurnan är tom och visar detta för kommunfullmäktige.
Ordföranden ropar därefter upp kommunfullmäktiges tjänstgörande
ledamöter som en efter en avlägger röst avseende val av ersättare i
kommunstyrelsen. Ordföranden prickar av rösterna i röstlängden (se
bilaga 3).
Sammanräkningen av avgivna röster för valet av ersättare till
kommunstyrelsen görs av ordföranden och de extra valförrättarna och
antalet röster fastställs till 81 st. Samtliga valsedlar förklaras giltiga.
Valsedlarna fördelar sig på valsedelsgrupper enligt följande:
Socialdemokraterna, Centerpartiet & Vänsterpartiet: 46 röster
Alliansen Sundsvall: 25 röster
SD: 10 röster
Ordföranden redovisar resultatet gällande de 14 första ersättarna i
kommunstyrelsen, vilka valsedelsgruppvis är:
Leif Nilsson (S), Jeanette Hedlund (S), Jonas Väst (S), Annika Kallin
(S), João Pinheiro (S), Christina Nordenö (S), Reinhold Hellgren (C),
Hans Zetterkvist (V), Niklas Evaldsson (V), Bertil Kjellberg (M),
Tom Emanuelz (M), Catrin Eliasson (L), Emil Esping (KD) och
Johnny Skalin (SD).
Den 15:e ersättaren i kommunstyrelsen tillsätts genom lottning
mellan Olga Nordlund (SD) och Robin Håkansson (KD).
Lottningen genomförs enligt följande:
Kommunsekreteraren lämnar rummet.
De extra valförrättarna fastställer att valurnan är tom och visar detta
för kommunfullmäktige.
Under översyn av de extra valförrättarna skriver ordföranden upp
namnen på de två kandidaterna på varsin blank valsedel och placerar
dessa i valurnan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Kommunsekreteraren kallas in, drar en av sedlarna i urnan och
överräcker den till ordföranden.
Ordföranden läser upp namnet på valsedeln vilket är Olga Nordlund
(SD), som också blir den 15:e ersättaren i kommunstyrelsen.
Platser och namn för kommunstyrelsens ersättare fördelar sig enligt
följande i enlighet med jämförelsetalen:
Plats Jämförelsetal Valsedelsgrupp
1
46
Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
2
25
Alliansen Sundsvall

Ersättare
Leif Nilsson

3

46/2=23

Jeanette Hedlund

4

46/3=15,33

5

25/2=12,5

Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Alliansen Sundsvall

6

46/4=11,5

Annika Kallin

7

10

Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
SD

8

46/5=9,2

João Pinheiro

9

25/3=8,33

Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Alliansen Sundsvall

10

46/6=7,66

Christina Nordenö

11

46/7=6,57

12

25/4=6,25

Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Alliansen Sundsvall

13

46/8=5,75

Hans Zetterkvist

14

46/9=5,11

15

25/5=5
10/2=5

Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Socialdemokraterna, Centerpartiet
& Vänsterpartiet
Lottning mellan Alliansen
Sundsvall och SD (SD vann
lottningen)

Bertil Kjellberg

Jonas Väst
Tom Emanuelz

Johnny Skalin

Catrin Eliasson

Reinhold Hellgren
Emil Esping

Niklas Evaldsson
Olga Nordlund

Ordföranden anger följande beslutsgång att kommunfullmäktige nu
ska välja ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.
Det framlagda ursprungsförslaget är att utse Peder Björk (S) till
ordförande i kommunstyrelsen och att utse Bodil Hansson (S) till
vice ordförande i kommunstyrelsen. Ordföranden lämnar ordet fritt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Vidare konstaterar hon att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Peder Björk (S) till ordförande i kommunstyrelsen och att
utse Bodil Hansson (S) till vice ordförande i kommunstyrelsen. Detta
blir också kommunfullmäktiges beslut.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 190 Val av kommunalråd
(KS-2018-00823)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Peder Björk (S) till kommunalråd för perioden från och med
detta sammanträde, den 29 oktober 2018, intill det sammanträde då
val av kommunalråd förättas nästa gång.
Överläggning
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Vänsterpartiets förslag att Peder Björk (S) utses till
kommunalråd.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är
att utse Peder Björk (S) till kommunalråd. Detta blir också
kommunfullmäktiges beslut.
Peder Björk (S) ger, i egenskap av nyvalt kommunalråd, en kort
beskrivning över huvudinriktningen för majoritetens politik den
kommande mandatperioden.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 191 Val av oppositionsråd
(KS-2018-00824)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Alicja Kapica (M) till oppositionsråd för perioden från och
med detta sammanträde, den 29 oktober 2018, intill det sammanträde
då val av oppositionsråd förättas nästa gång.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraternas förslag att Alicja Kapica (M) utses till
oppositionsråd.
Mats Hellhoff (SD) yrkar att Johnny Skalin (SD) ska utses till
oppositionsråd.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att
utse Alicja Kapica (M) till oppositionsråd och dels att utse Johnny
Skalin (SD) till oppositionsråd. Hon ställer förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Alicja Kapica (M)
till oppositionsråd.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 192 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
•

Gunnar Olsson ställer en fråga om gång och cykelvägen i
Maland/Sundsbruk.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

•

Katrine Nyqvist ställer en fråga om förslag gällande skolans
utemiljö.
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens
ordförande João Pinheiro (S).

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 193 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.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 194 Inkomna motioner
(KS-2018-00812, KS-2018-00811)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•
•

Motion (M) om införande av Policy om ”Huskurage” i
kommunens fastighetsbolag
Motion (KD) angående tak-över-huvudet-garanti för hemlösa

Ärendet
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (M) om införande av Policy om ”Huskurage” i
kommunens fastighetsbolag, inlämnad 2018-10-29
• Motion (KD) angående tak-över-huvudet-garanti för hemlösa,
inlämnad 2018-10-29
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 195 Inkomna interpellationer
(KS-2018-00813)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att följande interpellation får ställas:
•

Interpellation Varför gäller inte lika villkor för alla
leverantörer av hemtjänst?

Ärendet
En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde.
Interpellationer besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande
sammanträde.
Beslutsunderlag
• Interpellation från Liza-Maria Norlin (KD) till Jonas Väst (S)
om Varför gäller inte lika villkor för alla leverantörer av
hemtjänst?, 2018-10-29
____

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29

26

§ 196 Valärenden
(KS-2018-00010)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja Kenth Söders (S) avsägelse som ersättare i MittSverige
Vatten & Avfall AB,

att

utse Björn Swedén (S) till ny ersättare i MittSverige Vatten & Avfall
AB efter Kenth Söder (S), fram till ordinarie bolagsstämma 2019,

att

bevilja Carina Olsson Sjöströms (SD) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige,

att

notera att Patrik Eriksson (S) uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden har avslutats, med anledning att han upphört att
vara valbar på grund av folkbokföring i en annan kommun,

att

bevilja Magnus Bylunds (MP) avsägelse som ledamot i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,

att

att utse Tina Hellberg (MP) till ny ledamot i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Magnus
Bylund (MP), för återstående delen av mandatperioden,

att

utse Niklas Säwén (S) till ny ledamot i socialnämnden efter Hans
Backlund (S) för återstående delen av mandatperioden,

att

utse Eva Bergström Selling (S) till ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Patrik Eriksson (S) för återstående delen
av mandatperioden, samt

att

utse Karin Gustafsson (V) till ledamot i demokrati- och
uppföljningsberedningen från och med den 29 oktober 2018 till dess
att kommunfullmäktige beslutar annat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets skrivelse - 2018-10-18, reviderad 201810-26, samt kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde
____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197 Delårsrapport januari-augusti 2018 för
kommunen och kommunkoncernen
(KS-2018-00633-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2018 för kommunen
och kommunkoncernen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur de i
planeringsförutsättningarna angivna effektiviseringarna om 60 mnkr,
som återfinns i mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020, ska
säkerställas, senast i mars 2019.
Ärendet
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari - augusti
2018 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till
31,2 miljoner kronor för kommunen, vilket är 210,6 miljoner kronor
lägre i jämförelse med resultatet för januari - augusti 2017, (241,8
miljoner kronor). Resultatprognosen för 2018 uppgår till -55 miljoner
kronor för kommunen, vilket är cirka 143 miljoner kronor sämre än
det budgeterade resultatet på 88,1 miljoner kronor.
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen
inte kommer att klara balanskravsresultatet, om det prognostiserade
resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar bifall till att godkänna delårsrapport januariaugusti 2018 för kommunen och kommunkoncernen, men med
följande tilläggsattsatser:
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur de i
delårsrapporten förväntade underskotten i resultatet för
kommunen skall hanteras
att begära att socialnämnden senast i februari 2019 ska
återkomma med en ny åtgärdsplan för hur nämnden ska komma i
ekonomisk balans 2019
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en handlingsplan
som ökar måluppfyllelsen av de verksamhetsmål som inte uppnås
under 2018
att kommunens ekonomiska redovisning bör övergå till
kvartalsrapporter/halvårs delårsbokslut.
Liza-Maria Norlin (KD) och Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till
Stefan Falks (L) förslag.
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Lina Heidenbeck (M),
Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M),
Fredrik Lohman (M), Josefin Eurenius (M), Per-Magnus Forsberg
(M), Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen
(M), Margareta Engström (M), Fáten Nilsson (L), Stefan Falk (L),
Alex Nilsson (L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Emil
Esping (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och Ronja
Strid (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 201
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2018-10-08 § 68
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00633
• Delårsrapport 1808 ver 1.0
• Delårsrapport 2 Socialtjänst 2018 - Åtgärdsplan
• Delårsrapport 2 barn- och utbildningsnämnden- åtgärdsplan
• Revisorernas bedömning av delårsrapport - 2018-10-19, separat
utskick
• Revisionsrapport september/oktober 2018: Sundsvalls kommun
Granskning av delårsbokslut 2018-08-31, separat utskick
____
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§ 198 Sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2019 med plan för 2020
(KS-2018-00747-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2019:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 30
september, 28 oktober, 25 november, 16 december,
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2020:
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 28
september, 26 oktober, 30 november och 21 december, samt
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00
på sammanträdesdagarna.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 med plan för 2020.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-15 § 202
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2018-00747-1
____
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§ 199 Finansiering av politiska sekreterare under
perioden november 2018 - december 2018
(KS-2018-00766)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillgänglig tid och finansiering av politiska sekreterare för
perioden 1 november till 31 december 2018 ska ske enligt
mandatfördelningen i kommunfullmäktige för perioden 2014-2018,
att beslutet ska gälla för samtliga partier som var representerade i
kommunfullmäktige under mandatperioden 2014-2018, samt
att arvodeskommittén får till uppdrag att under 2019 återkomma med
förslag till hur finansiering av politiska sekreterare och gruppledare
ska ske under tiden från mandatperiodens slut 14 oktober fram till
nästkommande årsskifte.
Ärendet
Vid partiföreträdarmötet den 9 oktober 2018 kom samtliga
partiföreträdare överrens om att finansieringen av politiska
sekreterare för perioden november 2018 till och med december 2018
ska beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-15 § 227
____
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§ 200 Årsrapport Synpunkt Sundsvall 2016-2018
(KS-2018-00540-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Varje nämnd ska lämna en årlig sammanställning och analys av
inkomna synpunkter i e-tjänsten Synpunkt Sundsvall. Denna rapport
avser kommunstyrelsens förvaltningar perioden juli 2016 till juni
2018. 219 synpunkter inkom under perioden. Systemstödet har enligt
uppdrag uppdaterats under våren 2018. Det bör noteras att utöver
Synpunkt Sundsvall kan medborgarna kontakta kommunen via ett
flertal andra kanaler, exempelvis sociala medier, telefon och e-post.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 211
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 61
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00540-1
• Bilaga 1,Exempel på synpunkter
____
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§ 201 Servicepunkter i glesa områden,
ekonomiskt stöd från kommunen - uppdrag i
Landsbygdsprogrammet
(KS-2018-00380-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kommunstyrelsekontorets utredning (KS-2018-003803) om hur kommunen ekonomiskt kan stödja Servicepunkter i glesa
områden,
att uppdra till kommunstyrelsen att utforma och teckna
uppdragsavtal med Indals och Lidens butiker för att etablera
kommunens två första servicepunkter,
att ersättningen för servicepunkter ska uppgå till 10 000 kr per
serviceslag och år,
att kostnaderna för ersättningen under 2018-2019 finansieras med
medel från anslaget till landsbygdsutvecklare för att därefter arbetas
in i mål och resursplan 2020 med plan för 2021-2022,
att erbjuda Holm Service AB att etablera en servicepunkt i Holm när
macken är etablerad och verksamheten är igång, samt
att en av de fem servicetjänsterna kan bytas ut mot att tillhandahålla
sjukvårdsutrustning.
Ärendet
I kommunens Landsbygdsprogram 2021 finns ett uppdrag om att:
Kommunstyrelsen ska under 2016 utreda under vilka former
kommunen ekonomiskt kan stödja servicepunkter i glesa områden,
och ta fram riktlinjer för detta.
Utredningen visar hur kommunen ekonomiskt kan stötta
servicepunkter och hur övriga kommuner i Västernorrlands län
arbetar med servicepunkter. I Utredningen undersöks även vad en
servicepunkt är samt nyttan för kommunen i stort.
Justerandes signatur
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Överläggning
Bodil Hansson (S) och Hans Forsberg (C) 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
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 210
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 60
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00380-3
• Bilaga 1 - Utredning servicepunkter
• Bilaga 2 - Örnsköldsviks avtalsmall
Uppföljning av beslut
Vid införande av servicepunkter bör det arbetet följas upp inom
ramen för landsbygdsprogrammet årliga uppföljningar.
____
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§ 202 Permanentande av projektet
”Ungdomsfullmäktige"
(KS-2018-00488-1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att permanenta projektet ”Ungdomsfullmäktige”,
att uppdraget placeras i barn- och utbildningsnämnden,
att kommunstyrelsen bidrar med administrativt stöd,
att kultur- och fritidsnämnden deltar med demokratisamordnare,
samt
att kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i
ungdomsfullmäktige.
Ärendet
Ärendet handlar om att permanenta projektet ”Ungdomsfullmäktige”
som under våren 2018 genomfördes för tredje gången. Projektet har
letts av personal från olika kommunala förvaltningar tillsammans
med kommunfullmäktiges ordförande.
För att projektet inte ska vara personbundet, föreslås därför att
ungdomsfullmäktige ingår i den permanenta verksamheten.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 214
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 62
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00488-1
____
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§ 203 Beslut om genomförandeavtal för kvarteret
Noten, Stenstan 1:12 m fl
(KS-2018-00550-2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan exploatören Diös
Fastigheter AB och Sundsvalls kommun,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat
genomförandeavtal,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna köpeavtal och
köpebrev för mark i enlighet med genomförandeavtalet, samt
att i arbetet med Mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 20232024 beakta att stadsbyggnadsnämnden behöver en utökad
budgetram med 100 000 kronor årligen för skötsel av allmän plats,
lokalgata.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2013-11-20 att uppdra till
stadsbyggnadskontoret att påbörja planläggning av kv Noten.
Planförslaget innebär att kv. Noten delas i två nya kvarter med en
nyanlagd gata emellan. Detta genomförandeavtal avser det östra
kvarteret samt underjordiskt garage under det västra kvarteret. Ett
förslag till genomförandeavtal beträffande kommande exploatering
av östra kvarteret har upprättats mellan kommunen och Diös
Fastigheter AB.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 213
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 64
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00550-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll - 2018-06-20 § 104
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - 2018-05-28
• Genomförandeavtal kartbilaga kv Noten
• Genomförandeavtal
____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 204 Motion (MP) angående alla partier
representerade i kommunrevisionen
(KS-2017-00938-11)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionens första att-sats,
att bifalla motionens andra att-sats.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har utrett en motion från Miljöpartiet som
föreslår att alla partier i kommunfullmäktige ska vara representerade
i kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 222
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 63
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00938-11
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-11 § 161
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00938-3
• Motion (MP) angående alla partier representerade i
kommunrevisionen, 2017-12-18
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 205 Val av kommunrevisionen för
mandatperioden 1 januari 2019 - 31 december
2022
(KS-2018-00820)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja följande ledamöter till kommunrevisionen för
mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022:
Olle Åkerlund (S)
Lena Brunzell (S)
Rodney Engström (M)
Elisabeth Bergström (C)
Thomas Jäärf (V)
Göte Stenlund (L)
Vakant
att utse Rodney Engström (M) till ordförande i kommunrevisionen
för mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022, samt
att utse Olle Åkerlund (S) till vice ordförande i kommunrevisionen
för mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska utse sju revisorer för granskning av
kommunstyrelsen, nämnder och beredningar. För val av revisorer
finns det särskilda bestämmelser för vem som är valbar. En revisor
ska vara oberoende och kan inte ha uppdrag i kommunstyrelsen,
nämnd eller beredning och kan heller inte vara ledamot eller ersättare
i fullmäktige, 4 kap 5 § kommunallagen (2017:725).
Överläggning
Sekreteraren visar de namn som företrädare för respektive partigrupp
har anmält som förslag på ledamöter samt ordförande och vice
ordförande i kommunrevisionen.
Niklas Säwéns (S) yrkar på att Olle Åkerlund (S) ska utses till vice
ordförande i kommunrevisionen och att Lena Brunzell (S) ska utses
till ledamot.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att välja de
föreslagna ledamöterna, samt att utse Rodney Engström (M) till
ordförande i kommunrevisionen och att utse Olle Åkerlund (S) till
vice ordförande i kommunrevisionen.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 206 Motion (L) beträffande röja sly längs
kustvägen på Alnö
(KS-2016-00856-8)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla att-sats 1-2,
att anse att-sats 3-4 vara besvarade,
att arbeta in kostnaderna i Mål och resursplan för 2019, samt
att ge stadsbyggnadsnämnden och nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration i uppdrag att tillsammans utreda om
arbetet kan genomföras på ett sådant sätt att det bidrar till att få in
långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.
Ärendet
Liberalerna lyfter i sin motion att kuststräckan runt Alnö helt har
vuxit igen. De menar att det är viktigt att stråk som är attraktiva för
besöksnäringen hålls efter med fri sikt mot havet. De menar också att
Alnö är viktig för att öka attraktiviteten i Sundsvall.
Liberalerna föreslår i sin motion att:
• slyröjning ska ske på kommunal mark längs kustvägen på
Alnö.
• kommunen samordnar slyröjningen med övriga markägare.
• åtgärderna arbetas in i uppräkningen för MRP 2018.
• det ska råda god sikt mot havet vid färd runt Alnö senast vid
utgången av 2018.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29

40

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 215
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 66
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00856-8
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2017-08-22 § 54
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00856-5
• Motion (L) beträffande röja sly längs kustvägen på Alnö, 201611-14
Uppföljning av beslut
Arbetet med byskötselpengen följs upp i kommunens
landsbygdsprogram.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 207 Motion (L) om att bygga om duschar så
elever vågar duscha
(KS-2016-00913-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Ärendet består av ställningstagande kring ”Motion (L) om att bygga
om duschar så elever vågar duscha” från Liberalerna i Sundsvall.
Liberalerna pekar i motionen på att elever i samband med
skolidrotten utsätts för kränkningar under duschsituationen. För att
minimera risken för sådana kränkningar och möjliggöra för elever att
duscha i avskildhet, föreslår man att 30 mnkr avsätts för att bygga om
alla duschar i Sundsvalls skolor.
Överläggning
Ina Lindström Skandevall (L), Viktoria Jansson (M) och Mats
Hellhoff (SD) yrkar bifall till motionen.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är
att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels bifall till motionen. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag som är att avslå motionen.
Reservation
Fáten Nilsson (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson (L), Catrin Eliasson
(L), Ina Lindström Skandevall (L), Jörgen Berglund (M), Alicja
Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), Bertil
Kjellberg (M), Jan Heijbel (M), Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert
(M), Linda Strandfjäll (M), Fredrik Lohman (M), Josefin Eurenius
(M), Per-Magnus Forsberg (M), Sven Bredberg (M), Cecilia
Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Margareta Engström (M),
Johnny Skalin (SD), Svetlana Afanasyeva (SD), Stig Bergström
(SD), Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund (SD), Roland Persson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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(SD), Mats Hellhoff (SD), Anneli Lindholm (SD), Börje Mattsson
(SD) och Lars Skoglund (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 216
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll - 2018-09-18 § 80
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00913-5
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-03-29 § 39
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-02-28
• Motion (L) om att bygga om duschar så elever vågar duscha
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 208 Motion (KD) angående införande av kulturoch fritidsbidrag till familjer med beviljat
ekonomiskt bistånd
(KS-2017-00123-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Kristdemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att införa ett kultur- och fritidsbidrag till familjer med
beviljat ekonomiskt bistånd.
Överläggning
Ronja Strid (KD) yrkar bifall till motionen.
Alicja Kapica (M) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Jonas Väst (S) yrkar avslag till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, dels bifall till
motionen och dels att motionen ska anses vara besvarad. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Reservation
Emil Esping (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och
Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 226
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 65
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00123-5
• Socialnämndens protokoll - 2017-04-26 § 83
• Socialtjänstens skrivelse - 2017-04-10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
•
•

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktiges protokoll - 2017-01-30 § 6
Motion (KD) angående införande av kultur- och fritidsbidrag till
familjer med beviljat ekonomiskt bistånd

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 209 Motion (MP) angående ansvarsfulla
investeringar
(KS-2017-00306-3)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Miljöpartiet har via ledamoten Angel Villaverde lämnat in en motion
till kommunfullmäktige om att komplettera lämpliga styrdokument
för finansiell förvaltning i Sundsvalls kommunkoncern, med kriterier
för ansvarsfulla investeringar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 223
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 67
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00306-3
• Motion (MP) angående ansvarsfulla investeringar
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 210 Motion (KD) angående inrättande av
projektgrupp med uppdrag att arbeta för
Alnöbrons framtid
(KS-2017-00707-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Ärendet
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige
ska inrätta en projektgrupp som ska arbeta för Alnöbrons framtid.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD), Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L)
yrkar bifall till motionen.
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse
motionen vara besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till kommunstyrelsens förslag och dels bifall till motionen. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen vara
besvarad.
Reservation
Emil Esping (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Ronja
Strid (KD), Fáten Nilsson (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson (L),
Catrin Eliasson (L), Ina Lindström Skandevall (L), Jörgen Berglund
(M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson
(M), Bertil Kjellberg (M), Jan Heijbel (M), Tom Emanuelz (M),
Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Fredrik Lohman (M),
Josefin Eurenius (M), Per-Magnus Forsberg (M), Sven Bredberg
(M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M) och Margareta
Engström (M) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 225
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll - 2018-09-18 § 81
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00707-5
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-01-24 § 26
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-01-02
• Avsiktsförklaring mellan kommunen, Trafikverket och
Kollektivtrafikmyndigheten efter genomförd åtgärdsvalsstudie för
Alnö - Trafikåtgärder för bebyggelseutveckling på Alnö
• Bilaga 4 ÅVS Alnö -åtgärdsvalsstudie 2016-02-11
• Motion (KD) angående inrättande av projektgrupp med uppdrag
att arbeta för Alnöbrons framtid
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 211 Motion (L) parasportotek i Sundsvall
(KS-2017-00716-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen återupptas i kommunfullmäktige efter utgången av
2019, då det är klarlagt ifall Sportoteket ska implementeras eller inte.
Ärendet
Liberalerna har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att kommunen:
•
•
•

etablerar ett parasportotek i Sundsvall
ser över möjligheterna att utöka Sportoteket så att de även kan
låna ut anpassad idrottsutrustning som till exempel sit-ski och
skridskokälkar
undersöker möjligheterna till samarbete över
kommungränserna så att även mer ovanlig utrustning kan
tillhandahållas

Överläggning
Alex Nilsson (L), Patrik Gustavsson (M) och Liza-Maria Norlin
(KD) yrkar bifall till följande förslag:
att bifalla förslaget i motionen gällande utökning av Sportotekets
verksamhet att även omfatta utlån av utrustning anpassad för
personer med funktionsnedsättning, under förutsättning att medel
för detta tillskjuts nämnden, samt
att påtala att behovet av finansiering gäller både för Sportotekets
fortsatta drift efter 2019, samt inköp av utrustning anpassad för
personer med funktionsnedsättning.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Alex
Nilsson (L) med fleras förslag och dels kommunstyrelsens förslag.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29

49

Reservation
Fáten Nilsson (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson (L), Catrin Eliasson
(L), Ina Lindström Skandevall (L), Emil Esping (KD), Stefan Hill
(KD), Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), Jörgen Berglund
(M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson
(M), Bertil Kjellberg (M), Jan Heijbel (M), Tom Emanuelz (M),
Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Fredrik Lohman (M),
Josefin Eurenius (M), Per-Magnus Forsberg (M), Sven Bredberg
(M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M) och Margareta
Engström (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 217
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 65
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00716-5
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll - 2018-03-28 § 36
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse - 2018-02-19
• Motion (L) parasportotek i Sundsvall, 2017-09-27
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 212 Motion (L) om anhörigfällan
(KS-2017-00782-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Ärendet
Liberalerna (L) har lämnat i en motion i vilken de föreslår
kommunfullmäktige besluta:
att avlasta anhöriga, genom vårdsamordnare eller vårdlotsar, för att
hjälpa kroniskt sjuka och deras anhöriga med sjukvårdskontakter och
oro,
att anhörigcentrum erbjuder utbildning till anhöriga för att lära sig
hur man bäst vårdar sin närstående,
att relevant dagverksamhet/rehabilitering ska erbjudas vårdtagaren
anpassad efter diagnos.
Överläggning
Catrin Eliasson (L), Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD)
yrkar bifall till motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse
motionen vara besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till kommunstyrelsens förslag och dels bifall till motionen. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen vara
besvarad.
Reservation
Fáten Nilsson (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson (L), Catrin Eliasson
(L), Ina Lindström Skandevall (L), Emil Esping (KD), Stefan Hill
(KD), Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), Jörgen Berglund
(M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson
(M), Bertil Kjellberg (M), Jan Heijbel (M), Tom Emanuelz (M),
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Fredrik Lohman (M),
Josefin Eurenius (M), Per-Magnus Forsberg (M), Sven Bredberg
(M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M) och Margareta
Engström (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 218
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 64
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00782-5
• Socialnämndens protokoll - 2018-03-21 § 48
• Socialtjänstens skrivelse - 2018-02-26
• Motion (L) om anhörigfällan, 2017-10-18
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 213 Motion (M) angående central ställplats för
husbilar i Sundsvall
(KS-2017-00852-12)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Moderaterna föreslår i sin motion att en kommunal ställplats för
husbilar ska anläggas på en central plats, helst på Södra kajen.
Motionärens definition av ”ställplats” är att det ska finnas möjlighet
att tömma latrin, gråvatten, fylla på vatten samt även tillgång till
elanslutning. Motionens yrkanden är
att beslut ska tas om byggnation av en ställplats för husbilar
att detaljplanering startar omgående
att invigning planeras senast 2020
Överläggning
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som
är att avslå motionen.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Alicja Kapica (M) yrkar avslag till motionens att-sats ett och tre samt
bifall till att-sats två.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Stig Bergström (SD) yrkar bifall till Alicja Kapicas (M) förslag.
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
avslag till Alicja Kapicas (M) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapica (M) med fleras
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag som är
att avslå motionen.
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Vidar godkänner ordföranden att Anders Hedenius (S)
protokollsanteckning och Alicja Kapicas (M) protokollsanteckning
får lämnas.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Jan Heijbel (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Fredrik
Lohman (M), Josefin Eurenius (M), Per-Magnus Forsberg (M), Sven
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M),
Margareta Engström (M), Johnny Skalin (SD), Svetlana Afanasyeva
(SD), Stig Bergström (SD), Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund
(SD), Roland Persson (SD), Mats Hellhoff (SD), Anneli Lindholm
(SD), Börje Mattsson (SD) och Lars Skoglund (SD) reserverar sig
mot beslutet.
Protokollsanteckning
Anders Hedenius (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi ser positivt på Stadsbyggnadsnämndens arbete med att
iordningställa ett antal ställplatser med viss service. Men vi
ställer oss bakom det tidigare kommunfullmäktigebeslutet att
kommunen inte ska äga och driva campingar. Vi tror att en
privat entreprenör skulle vara bättre lämpad att driva en mer
omfattande anläggning.
Alicja Kapica (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna anser att skötsel och drift bör läggas på en extern
entreprenör men att kommunen bör anordna ett centralt område
som lämpar sig för uppställning av husbilar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 220
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 67
• Kommunstyrelsekontoret skrivelse - KS-2017-00852-12
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-06-11 §160
• Näringslivsbolagets skrivelse - 2018-04-17
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll - 2018-03-21 § 47
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse - 2018-02-26
• Miljönämndens protokoll - 2018-03-14 § 15
• Miljökontorets skrivelse - 2018-02-09
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll - 2018-02-28 § 22
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse - 2018-01-23
Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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Bilaga 1 HBK ställplats husbilsklubben 2014
Bilaga 2 husbilsdestination Sverige 2016
Motion (M) angående ställplats för husbilar i Sundsvall

Uppföljning av beslut
Om framtiden visar att det finns behov av en tydligare
ansvarsfördelning mellan stadsbyggnadsnämnden och
Näringslivsbolaget gällande frågor som berör husbilsturism så kan
detta hanteras i ett separat beslutsärende. Ingen uppföljning föreslås i
nuläget.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 214 Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall
(KS-2018-00209-6)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla att-sats 1,
att avslå att-sats 2,
att avslå att-sats 3.
Ärendet
Ärendet är en motion från Moderaterna, som föreslår att ett så kallat
kompiskort tas fram av kultur- och fritidsnämnden och
socialnämnden. Kompiskortet ska underlätta för personer med
funktionsnedsättningar att ta del av kommunens kultur- och
fritidsaktiviteter. Med ett kompiskort kan personen ta med en valfri
följeslagare som därmed inte behöver betala inträde.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 219
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll - 2018-09-18 § 83
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00209-6
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll - 2018-05-23 § 56
• Kultur- och fritidskontorets - 2018-03-14
• Socialnämndens protokoll - 2018-05-23 § 89
• Socialtjänstens skrivelse - 2018-03-20
• Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 215 Motion (M) angående dubbla
fastighetsorganisationer i Sundsvall
(KS-2018-00284-6)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Mikael Gäfvert (M) och Alicja Kapica (M) föreslår i en motion att
kommunstyrelsen ska uppdras att skapa en enda
fastighetsorganisation i Sundsvalls kommunkoncern. Ärendet avser
svar på denna motion.
Överläggning
Mikael Gäfvert (M) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen.
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar att motionen ska anses vara besvarad
samt på följande:
Organisationsfrågan för kommunägda fastigheter ska vara en
del av den kommande nya fastighetsstrategin.
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är att
avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels bifall
till motionen, dels att motionen ska anses vara besvarad och dels
kommunstyrelsens förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag som är att avslå motionen.
Reservation
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Jan Heijbel (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Fredrik
Lohman (M), Josefin Eurenius (M), Per-Magnus Forsberg (M), Sven
Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M),
Margareta Engström (M), Fáten Nilsson (L), Stefan Falk (L), Alex
Nilsson (L), Catrin Eliasson (L), Ina Lindström Skandevall (L),
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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Emil Esping (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD) och
Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 221
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll - 2018-09-25 § 66
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00284-6
• SKIFU protokoll - 2018-05-08, § 58
• SKIFU skrivelse • Mitthems svar på remiss angående dubbla
fastighetsorganisationer
• Motion (M) angående dubbla fastighetsorganisationer i Sundsvall
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 216 Motion (KD) angående extern utredning om
orsaker till bristande skolresultat
(KS-2018-00313-5)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Motion från KD om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden
(BUN) att beställa en extern utredning för att klarlägga orsakerna till
de bristfälliga skolresultaten i Sundsvalls kommun.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till
motionen.
João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är
att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till kommunstyrelsens förslag och dels bifall till motionen. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag som är att avslå motionen.
Reservation
Emil Esping (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Ronja
Strid (KD), Johnny Skalin (SD), Svetlana Afanasyeva (SD), Stig
Bergström (SD), Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund (SD), Roland
Persson (SD), Mats Hellhoff (SD), Anneli Lindholm (SD), Börje
Mattsson (SD) och Lars Skoglund (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll - 2018-10-15 § 224
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll - 2018-09-18 § 82
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00313-5
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll - 2018-05-23 § 86
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse - 2018-04-17
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
•

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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Motion (KD) angående extern utredning om orsaker till bristande
skolresultat

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 217 Korta frågor - korta svar
•

Tom Emanuelz (M) ställer en fråga om planerade ändringar i
näringslivsbolagets ägardirektiv.
Frågan besvaras av kommunalråd Peder Björk (S).

•

Catrin Eliasson (L) ställer en fråga om finansiering av
tjejjouren Skogsrå.
Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Jonas Väst
(S).

•

Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om tidsplanen
för en utredning gällande Färsta Ridanläggning.
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens vice
ordförande Hicham Elkahtib.

•

Tom Emanuelz (M) ställer en fråga om Stadsutveckling i
Sundsvall AB.
Frågan besvaras av kommunalråd Peder Björk (S).

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29
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§ 218 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 2018-10-16 (KS-2018-00021-8)
•

Redovisning av obesvarade och bifallna motioner, oktober
2018

•

Valärenden – vakanta uppdrag per 2018-10-18, reviderad
2018-10-26

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ledamöter

Parti

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29

1 (3)

Närvarande

Jäv paragraf

1

1

Peder Björk
Stefan Eriksson
Niklas Säwén
Christina Nordenö
Jonas Väst
Anita Bdioui
João Pinheiro
Diana Kapitanska
Jan Lahti
Caroline Sundström
Leif Nilsson
Marie Sjöbom Olsson
Stefan Broman
Annika Kallin
Kenneth Högström
Inger Arvidsson
Rose-Marie Antonic

(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§§183-210

Bodil Hansson
Lisa Tynnemark
Anders Hedenius
Åsa Ulander
Roger Johansson
Malin Larsson
Burhan Hussain
Arianne Sundman
Jan-Olov Lampinen
Jeanette Hedlund
Mathias Hansson
Ann-Charlotte Evrung
Magnus Haak
Jenny Bjerkås
Fredrik Thunström
Frida Smedberg
Jörgen Berglund
Alicja Kapica
Viktoria Jansson
Patrik Gustavsson
Bertil Kjellberg
Lina Heidenbeck
Tom Emanuelz
Mikael Gäfvert
Linda Strandfjäll
Fredrik Lohman
Josefin Eurenius
Habib Effati
Sven Bredberg

(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)
(M)
(M)

X
X
X
X§§183-191
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X§§183-197
X
X
X
X
X
X

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

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

Frida Burman

§§183-218

Rebecca Lampinen
Karolina Sundberg

§§211-214
§§215-218

Niclas Burvall

§§192-218

Jan Heijbel

§§198-218

Per-Magnus Forsberg

§§183-218

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29

2 (3)

Cecilia Backlund
Marianne Oscarsson
Margareta Engström
Fáten Nilsson
Stefan Falk
Alex Nilsson
Catrin Eliasson
Annelie Luthman

(M)
(M)
(M)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)

X
X
X
X
X
X
X§§183-206

Sanna Jonsson
Emma Flemström Heurgren
Jan Ola Andersson
Hans Forsberg
Magnus Persson
Kjell Bergkvist
Anita Forslin
Christiane Rüdiger
Niklas Evaldsson
Jenny Karlstein
Hans Zetterkvist
Ann Modin
Åke Johansson
Emil Esping
Stefan Hill
Liza-Maria Norlin
Kate Almroth
Johnny Skalin
Svetlana Afanasyeva
Stig Bergström
Gunnar Jönsson
Olga Nordlund
Roland Persson
Mats Hellhoff
Anneli Lindholm
Börje Mattsson
Lars Skoglund

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

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

Ordförandens signatur

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Jan-Erik Iversen

§§183-218

Ina Lindström
Skandevall

§§207-218

Hicham Elkahtib

§§183-218

Ronja Strid

§§183-218

2

Ersättare

Parti

Närvarande 2

Lars-Olof Boström
Frida Burman
Leif Wiklund
Priscilda Helenius
Johan Nikula
Eva Bergström Selling
Hans Backlund
Monika Lindberg
Niclas Burvall
Rebecca Lampinen
Ludvig Lind
Karolina Sundberg
Kent Larsson
Carina Staf
Alaa Ourabi Alkhn
Annika Söderberg
Michael Sjödin
Per-Magnus Forsberg
Jan-Erik Iversen
Jan Heijbel
Lars Carlsson AG
Åsa Melander
Henrik Öhman
Thomas Burman
Per Lindstrand
Ingeborg Wiksten
Lars Holmgren
Ina Lindström Skandevall
Anna Edin
Jonas Borg
Anneli Rehnfors
Erik Thunström
Kim G Ottosson
Hicham Elkahtib
Karin Gustafsson
Ronja Strid
Miriam Monsell
Carina Sjöström
Hans-Olof Häggström
Marianne Eliasson
Tomasz Baron
Eva-Lotta Söderström

(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)
(L)
(L)
(L)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

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

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-29

3 (3)

Jäv paragraf

§§183-218

§§192-218
§§211-214
§§215-218

§§183-218
§§183-218
§§198-218

§§207-218

§§183-218
§§183-218

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

Justerarnas signaturer

Tjänstgör paragraf

Utdragsbestyrkande

Röstlängd

Bilaga 2

§ 189 Val av kommunstyrelse
Val av ledamöter i kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2018-10-29
Ledamöter

Parti

Peder Björk
Stefan Eriksson
Niklas Säwén
Christina Nordenö
Jonas Väst
Anita Bdioui
João Pinheiro
Diana Kapitanska
Jan Lahti
Caroline Sundström
Leif Nilsson
Marie Sjöbom Olsson
Stefan Broman
Annika Kallin
Kenneth Högström
Inger Arvidsson
Rose-Marie Antonic
Bodil Hansson
Lisa Tynnemark
Anders Hedenius
Åsa Ulander
Roger Johansson
Malin Larsson
Burhan Hussain
Arianne Sundman
Jan-Olov Lampinen
Jeanette Hedlund
Mathias Hansson
Ann-Charlotte Evrung
Magnus Haak
Jenny Bjerkås
Fredrik Thunström
Frida Smedberg
Jörgen Berglund
Alicja Kapica
Viktoria Jansson
Patrik Gustavsson
Bertil Kjellberg
Lina Heidenbeck
Tom Emanuelz
Mikael Gäfvert
Linda Strandfjäll
Fredrik Lohman
Josefin Eurenius
Habib Effati
Sven Bredberg
Cecilia Backlund
1

(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)
(M)
(M)
(M)

Tjänstgörande
ersättare

Avlagt
röst 1

Frida Burman

Per-Magnus Forsberg

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

Avlagt röst markeras med X, ej avlagt röst markeras med -.
Ordförandens signatur

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (2)

Röstlängd

Bilaga 2

§ 189 Val av kommunstyrelse
Val av ledamöter i kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2018-10-29
Marianne Oscarsson
Margareta Engström
Fáten Nilsson
Stefan Falk
Alex Nilsson
Catrin Eliasson
Annelie Luthman
Sanna Jonsson
Emma Flemström Heurgren
Jan Ola Andersson
Hans Forsberg
Magnus Persson
Kjell Bergkvist
Anita Forslin
Christiane Rüdiger
Niklas Evaldsson
Jenny Karlstein
Hans Zetterkvist
Ann Modin
Åke Johansson
Emil Esping
Stefan Hill
Liza-Maria Norlin
Kate Almroth
Johnny Skalin
Svetlana Afanasyeva
Stig Bergström
Gunnar Jönsson
Olga Nordlund
Roland Persson
Mats Hellhoff
Anneli Lindholm
Börje Mattsson
Lars Skoglund

Ordförandens signatur

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

Justerarnas signaturer

Jan-Erik Iversen

Hicham Elkahtib

Ronja Strid

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
81

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (2)

Röstlängd

Bilaga 3

§ 189 Val av kommunstyrelse
Val av ersättare i kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2018-10-29
Ledamöter

Parti

Peder Björk
Stefan Eriksson
Niklas Säwén
Christina Nordenö
Jonas Väst
Anita Bdioui
João Pinheiro
Diana Kapitanska
Jan Lahti
Caroline Sundström
Leif Nilsson
Marie Sjöbom Olsson
Stefan Broman
Annika Kallin
Kenneth Högström
Inger Arvidsson
Rose-Marie Antonic
Bodil Hansson
Lisa Tynnemark
Anders Hedenius
Åsa Ulander
Roger Johansson
Malin Larsson
Burhan Hussain
Arianne Sundman
Jan-Olov Lampinen
Jeanette Hedlund
Mathias Hansson
Ann-Charlotte Evrung
Magnus Haak
Jenny Bjerkås
Fredrik Thunström
Frida Smedberg
Jörgen Berglund
Alicja Kapica
Viktoria Jansson
Patrik Gustavsson
Bertil Kjellberg
Lina Heidenbeck
Tom Emanuelz
Mikael Gäfvert
Linda Strandfjäll
Fredrik Lohman
Josefin Eurenius
Habib Effati
Sven Bredberg
Cecilia Backlund
1

(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)
(M)
(M)
(M)

Tjänstgörande
ersättare

Avlagt
röst 1

Frida Burman

Per-Magnus Forsberg

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

Avlagt röst markeras med X, ej avlagt röst markeras med -.
Ordförandens signatur

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (2)

Röstlängd

Bilaga 3

§ 189 Val av kommunstyrelse
Val av ersättare i kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2018-10-29
Marianne Oscarsson
Margareta Engström
Fáten Nilsson
Stefan Falk
Alex Nilsson
Catrin Eliasson
Annelie Luthman
Sanna Jonsson
Emma Flemström Heurgren
Jan Ola Andersson
Hans Forsberg
Magnus Persson
Kjell Bergkvist
Anita Forslin
Christiane Rüdiger
Niklas Evaldsson
Jenny Karlstein
Hans Zetterkvist
Ann Modin
Åke Johansson
Emil Esping
Stefan Hill
Liza-Maria Norlin
Kate Almroth
Johnny Skalin
Svetlana Afanasyeva
Stig Bergström
Gunnar Jönsson
Olga Nordlund
Roland Persson
Mats Hellhoff
Anneli Lindholm
Börje Mattsson
Lars Skoglund

Ordförandens signatur

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

Justerarnas signaturer

Jan-Erik Iversen

Hicham Elkahtib

Ronja Strid
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Utdragsbestyrkande

Sida

2 (2)

