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Justering
Till justerare väljs Niklas Evaldsson och Patrik Gustavsson med
Christina Nordenö och Emil Esping som ersättare.
____
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Dagordning
Ordföranden meddelar att punkt 23 på dagordningen, ”Motion (M)
studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolor” utgår från dagens
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-30

5

§ 165 Information från kommundirektör Åsa
Bellander
(KS-2019-00005)

Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges
sammanträden informera om aktuella ämnen.
Överläggning
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander
om hur Sundsvall utvecklas och om aktuella händelser i kommunen.
Hon informerar bland annat om följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Idéslussen bjuder in till livesänd frukoststudie under
innovationsveckan
Språkvänsfest med 120 deltagare
Himlabadets sommarsäsong
Ungdomsfesten den 31 augusti
Aktivitetsplats Diamanten i Granloholm invigd
Evenemang i september: Stenstadsdagarna, vikingamarknad,
naturfestival
Norra berget nominerad till stora turismpriset 2019
Sundsvall är värd för konferens i det landsomfattande
projektet Bildberättande

____
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§ 166 Allmänhetens frågestund
(KS-2019-00004)

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
• Melvin Bergman ställer en fråga om att bygga en quarterpipe
i Sundsbruk.
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande
Niklas Evaldsson (V).

Justerandes signatur

•

Melvin Bergman ställer en fråga om att bygga en skatepark i
Sundsbruk.
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande
Niklas Evaldsson (V).

•

Alex Engh ställer en fråga om att bygga en downhillpark i
Sundsvall.
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande
Niklas Evaldsson (V).

•

Erica Utter ställer en fråga om hur fler invånare i Sundsvall
kan leda till miljömässig hållbarhet till år 2030.
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell
Bergkvist (C).

•

Per Hessel ställer en fråga om kommunens roll i tillsynen av
miljökonsekvensbeskrivningen vid vindkraftsutbyggnad.
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell
Bergkvist (C).

•

Jan-Olof Strindlund ställer en fråga om byggnader med
trästomme.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

•

Sandra Dahlén ställer en fråga om hundrastgård i Granlo.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).
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•

Jonathan Harr ställer en fråga om hundpark i
Skönsberg/Haga.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

•

Polina Larsson ställer en fråga om ny gångväg mellan
Måsgatan och Klippgatan.
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande
Anders Hedenius (S).

•

Lena Eriksson ställer en fråga om Sveriges miljökommuners
höstmöte med tema klimatpåverkan.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S).

•

Andreas Pettersson ställer en fråga om fritidsverksamhet.
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lisa Tynnemark (S).

____
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§ 167 Frågor enligt kommunallagen
(KS-2019-00011)

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
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga till ordföranden i kultur- och
fritidsnämnden Niklas Evaldsson (V) om förändringar i reglemente
för föreningsbidrag utifrån nya krav från riksidrottsförbundet.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
____
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§ 168 Inkomna motioner

(KS-2019-00715, KS-2019-00807, KS-2019-00808, KS-2019-00809,
KS-2019-00820, KS-2019-00833, KS-2019-00834, KS-2019-00835,
KS-2019-00836)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion (L) Ställ krav på livscykelanalyser i upphandling
Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas
övervägande vid yttrande inför beslut
Motion (L) om att införa ett palliativt resursteam
Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier
Motion (M) om långsiktigt samarbete med föreningar rörande
nattvandring
Motion (KD) angående undersökningar av elevers skolmiljö
Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget
Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla
Motion (KD) angående motorcykelparkeringar

Ärendet
Nio motioner har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (L) Ställ krav på livscykelanalyser i upphandling,
daterad 2019-08-20
• Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas
övervägande vid yttrande inför beslut, daterad 2019-09-23
• Motion (L) om att införa ett palliativt resursteam, daterad
2019-09-23
• Motion (L) om att upphöra med kommunala fyrverkerier,
daterad 2019-09-24
• Motion (M) om långsiktigt samarbete med föreningar rörande
nattvandring, inlämnad 2019-09-30
• Motion (KD) angående undersökningar av elevers skolmiljö,
inlämnad 2019-09-30
• Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget, inlämnad
2019-09-30
• Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla, inlämnad
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2019-09-30
Motion (KD) angående motorcykelparkeringar, inlämnad
2019-09-30

____
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§ 169 Inkomna interpellationer
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.
____
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§ 170 Valärenden
(KS-2019-00010)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes signatur

att

notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Ronja Strid (KD)
som ledamot i kommunfullmäktige efter Kate Almroth (KD), för
återstående delen av mandatperioden,

att

notera Länsstyrelsens val av Joachim Jonsson (KD) som ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Ronja Strid (KD), för
återstående delen av mandatperioden,

att

bevilja Jonas Ivarssons (M) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden,

att

bevilja Felicia Bobergs (S) avsägelse som ledamot i miljönämnden,

att

i enlighet med 4 kap. 18§ i kommunallagen bevilja Lisa Tynnemark
(S) föräldraledighet från uppdraget som ordförande i barn- och
utbildningsnämnden under perioden 2019-10-10 -- 2020-04-30,

att

utse nuvarande vice ordförande Eva Bergström Selling (S) till
ordförande i barn- och utbildningsnämnden under den period som
Lisa Tynnemark (S) är föräldraledig, d v s 2019-10-10 -- 2020-0430,

att

utse nuvarande ledamot Sanna Jonsson (C) till vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden under den period som Lisa
Tynnemark (S) är föräldraledig, d v s 2019-10-10 -- 2020-04-30,

att

bevilja Mathias Hanssons (S) avsägelse som ersättare i nämnden för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,

att

bevilja Habib Effatis (M) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige,

att

bevilja Kelly Almqvists (KD) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden,
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att

utse Polina Janson Larsson (KD) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Kelly Almqvist (KD), för återstående
delen av mandatperioden,

att

bevilja Carina Sandströms (SD) avsägelse som ledamot i
arvodeskommittén,

att

utse Emelie Eriksson (V) till ny ersättare i Överförmyndarnämnden
Mitt efter Conny Pedersén (V), för återstående delen av
mandatperioden

att

bevilja Marianne Oscarssons (M) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige,

att

utse nuvarande ersättare Maria Antonic (S) till ledamot i
miljönämnden efter Felicia Boberg (S), för återstående delen av
mandatperioden,

att

utse Anna-Karin Sjödin (S) till ny ersättare i miljönämnden efter
Maria Antonic (S), för återstående delen av mandatperioden,

------------Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse nedan angivna personer i kommunala bolag med mera:
Nämndemän i Sundsvalls Tingsrätt, 2020-01-01 – 2023-1231
Sonja Lindberg (S)
Lars Åström (S)
Lotta Björk (S)
Goran Garmiani (S)
Anna Fossane (S)
Fredrik Nilsson (S)
Linda Helene Martinusen (S)
Michael Samuelsen (S)
Frida Törngren (S)
Johan Erik Lennart Nilsson Alsterbåge (S)
Monika Andersson (S)
Rickard Altin (S)
Margareta Vestin (S)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-30

14

Karaman Chalak (S)
Anne-Marie Helene Näslund (S)
Evert Nederberg (S)
Lisa Andrea Näslund (S)
Bo Markusson (S)
Ylva Bengts (S)
Daniel Mattias Berglund (S)
Britt-Marie Ståhl Olsson (S)
Sven Olof Nordensson (S)
Priscilda Helenius (S)
Nils Jisfält (S)
Björn Kjellman (C)
Erik Thunström (C)
Rebecka McNeill (C)
Louice Svedin (V)
Jonas Sjödin (V)
Henrik Nordqvist (V)
Ronny Fröwall (V)
Hjördis Bredberg (M)
Bertil Falk (M)
Bengt Arne Lindahl (M)
Jan Heijbel (M)
Tom Emanuelz (M)
Bertil Edbladh (M)
Thomas Burman (M)
Leif Hemmingsson (M)
Monica Bylund (M)
Åsa Melander (M)
Björn Jonasson (M)
Johnny Nyman (L)
Elise Backman (L)
Leif Carlsson (L)
Åsa Zetterberg (KD)
Daniel Robert Ekdahl (KD)
Therese Rosbach (SD)
Cristian Haglund (SD)
Sandra Ålund (SD)
Kristoffer Engström (SD)
Erica Stenberg Raatikainen (SD)
Sven Dahl (SD)
Ulf Rydberg (SD)
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Midlanda Flygplats AB, fram till ordinarie stämma 2023
Ledamöter (näringslivsrepresentanter)
Linda Lindqvist Påhlsson (Skandia)
Ulf Nilsson (Aiab Energy AB)

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2019-09-19, reviderad 201909-27
____
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§ 171 Förändringar av förvaltningsorganisationen
för FAVI och socialtjänsten
(KS-2019-00549-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslagen till organisation och arbetssätt för individoch arbetsmarknadsnämndens respektive vård- och
omsorgsnämndens förvaltningar,
att överlämna till individ- och arbetsmarknadsnämnden respektive
vård- och omsorgsnämnden ansvaret att fastställa slutlig organisation
och slutliga arbetssätt för respektive förvaltningar,
att notera gjord bedömning av behovet av utskott för individ- och
arbetsmarknadsnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden,
att inga särskilda övergripande mål fastställs av fullmäktige för
individ- och arbetsmarknadsnämnden respektive vård- och
omsorgsnämnden,
att notera beskrivningen av övergripande processer för individ- och
arbetsmarknadsnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden,
att uppmana nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration, socialnämnden samt kommunstyrelsen att skyndsamt
genomföra lokaliseringen av verksamheter till bostadsområdena,
att notera projektets slutsatser vad gäller hantering av befarat
underskott inom individ- och arbetsmarknadsnämnden och insatser
för de individer som kommer att stå utanför den reguljära
arbetsmarknaden,
att notera projektets slutsatser vad gäller individ- och
arbetsmarknadsnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden
arbete med intern och extern samverkan,
att notera förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integrations samt socialtjänstens bidrag till projektets genomförande,
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att uppmana barn- och utbildningsnämnden att verkställa beslutet, att
det ska inrättas en gemensam beredning mellan barn- och
utbildningsnämnden och individ- och arbetsmarknadsnämnden (KS2018-00526) innan utgången av 2019,
att delprojekt Administrativa processer ska slutrapporteras till
individ- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden senast den 28 februari 2020,
att delprojekt Lokalutredning slutrapporteras till kommunstyrelsen
senast den 31 augusti 2020,
att det förebyggande föräldrastödet flyttas från kommunstyrelsen till
individ- och arbetsmarknadsnämnden,
att funktionen integrationsstrateg flyttas från kommunstyrelsen till
individ- och arbetsmarknadsnämnden,
att i beredning av ärendet Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen
och övriga nämnder i Sundsvalls kommun (KS-2017-00115) ge
kommunstyrelsen i uppdrag att i barn- och utbildningsnämndens
reglemente stryka uppdraget avseende insatser i form av korttidstillsyn
för skolungdomar över 12 år och att uppmana barn- och
utbildningsnämnden att se över skolskjutsreglementet med utgångspunkt
i de föreslagna förändringarna,

att överföra nämndsekreterare och registratorer inom nuvarande
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt
socialnämnden till kommunstyrelsen (servicecenter) fr.o.m. 1 januari
2021,
att individ- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas det samlade
ansvaret för området psykisk ohälsa, inklusive särskilda boenden
inom området, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast i december återkomma
till kommunfullmäktige med förslag till justerade ekonomiska ramar
för individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden utifrån den förändrade ansvarsfördelningen.
Ärendet
Ärendet gäller förändringar av förvaltningsorganisationen för
förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
(FAVI) samt socialtjänsten. Förändringen är en följd av
kommunfullmäktiges beslut att ändra organisationen för nämnden för
Justerandes signatur
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arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) samt
socialnämnden (SN). Förändringsarbetet har skett i projektform
(projektet).
Överläggning
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till
följande tilläggsattsats:
att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av
förslaget, att se över serveringstillståndets organisatoriska
tillhörighet
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja Kapicas (KD) yrkande.
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Alicja Kapicas (M) och LizaMaria Norlins (KD) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden godkänner att Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jörgen Berglund, (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), PerMagnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M, Jan-Erik Iversen (M),
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan Heijbel (M),
Margareta Engström (M) och Emil Esping (KD), Stefan Hill (KD),
Liza-Maria Norlin (KD), och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Protokollsanteckning
Liza-Maria Norlin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Kristdemokraterna yrkar bifall till föreslagna förändringar av
förvaltningsorganisationen för FAVI och socialtjänsten utifrån att
det är en naturlig konsekvens av kommunfullmäktiges tidigare beslut.
Men vi vill tydliggöra att Kristdemokraterna tidigare har röstat nej
till den pågående omorganisationen eftersom vi bedömt att det
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ekonomiska läget gör tidpunkten olämplig och den planerade
införandeperioden är allt för kort. Vår bedömning har varit att
behovet för att öka kvalitén och bättre effektivitet har varit
kulturförändring snarare än en större omorganisation av våra
verksamheter.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 179
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-08-27 § 47
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00549-1
• Delprojekt 1 Administrativa processer rapport
• Delprojekt 2a Bildande av vård och omsorgsförvaltningen
slutrapport
• Delprojekt 2b Bildande av individ- och
arbetsmarknadsförvaltningen slutrapport
• Delprojekt 3 Lokalutredning rapport
• Delprojekt 4 Ekonomiska förutsättningar slutrapport
• Delprojekt 4 Ekonomiska förutsättningar tilläggsuppdrag
• Delprojekt 5 Samordning av lednings- och verksamhetsstöd
slutrapport
• PM om samband mellan Delprojekt 4 och Delprojekt 5
• Slutrapport - förändringar av förvaltningsorganisationen v 1.1
• Protokoll Cesam ordinarie möte 2019-06-17
• Kommunikation inom projektet – rapport
____
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§ 172 Redovisning av partistöd för 2018 Sverigedemokraterna
(KS-2019-00028-18)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera inkommen redovisning med tillhörande granskningsrapport
rapport av hur partistödet har använts 2018, samt
att partistödet för andra halvåret 2019 ska utbetalas till
sverigedemokraterna.
Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat en redovisning av hur partistödet
2018 har använts. Till redovisningen har partiet lämnat en
granskningsrapport.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 201
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-08-27 § 60
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00028-18
• Sverigedemokraternas redovisning av partistöd och
granskningsrapport 2018
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§ 173 Integrationsstrategi Sundsvalls kommun
(KS-2018-00494-21)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till arbetet i det sociala hållbarhetsrådet ej ta fram
en separat integrationsstrategi utan arbeta in integrationsperspektivet
i arbetet med social hållbarhet, samt
att anse uppdraget i Mål- och resursplan 2018 avseende
integrationsstrategins framtagande är återrapporterat.
Ärendet
Ärendet är att kommunstyrelsen ska ta fram en kommunövergripande
integrationsstrategi som kommunfullmäktige ska anta. Ärendet tas
åter upp efter återremiss i kommunstyrelsen, 2018-11-12, § 238.
Överläggning
Stefan Falk (L) yrkar på följande:
att Sundsvalls kommun ska ta fram en integrationsstrategi.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Alicja Kapica (M) och Stefan Hill (KD) instämmer i Stefan Falks (L)
yrkande och protokollsanteckning.
Bodil Hansson (S), Christiane Rüdiger (V) och João Pinheiro (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan
Falks (L) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden godkänner att Stefan Falk (L) med fleras
protokollsanteckning får lämnas.
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Reservation
Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson (L), Catrin
Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Jörgen Berglund, (M), Alicja
Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), Bertil
Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert
(M), Linda Strandfjäll (M), Per-Magnus Forsberg (M), Josefin
Eurenius (M, Jan-Erik Iversen (M), Sven Bredberg (M), Cecilia
Backlund (M), Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M) och Emil
Esping (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD), och Ronja
Strid (KD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Stefan Hill (KD) lämnar
följande protokollsanteckning:
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ser behovet av en
övergripande integrationsstrategi för ett långsiktigt
integrationsarbete som inte är beroende av den aktuellt styrande
majoritetens MRP.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 188
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-08-27 § 48
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00494-21
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-12 §238
____
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§ 174 Antagande av Näringslivspolitiskt program
2019-2023
(KS-2019-00586-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till Näringslivspolitiskt program 2019 – 2023, med
justeringar gjorda vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-16,
att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att genomföra
förslaget till Näringslivspolitiskt program 2019 – 2023, inklusive
fastställande av relevanta verksamhetsmål, samt
att ge Näringslivsbolaget i Sundsvall AB i uppdrag att samordna
genomförandet, inklusive uppföljning och rapportering gällande
genomförandet.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till
Näringslivspolitiskt program för perioden 2019 – 2023.
Överläggning
Peder Björk (S), Alicja Kapica (M), Tom Emanuelz (M), Stefan Falk
(L), Anita Forslin (C) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 197
• Förslag till Näringslivpolitiskt program 2019 - 2023, reviderat
efter kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-16
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-08-27 § 54
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00586-1
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Förslag till Näringslivspolitiskt program 2019 - 2023

____
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§ 175 Revidering 2018 av landsbygdsprogram
2021
(KS-2018-00317-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna 2018 års revidering av landsbygdsprogram 2021.
Ärendet
I 2017 års uppföljning av Sundsvalls landsbygdsprogram föreslog
Kommunstyrelsen att programmet skulle revideras eftersom det fanns
ett behov av en revidering då flera uppdrag är genomförda och för att
en del förutsättningarna har ändrats. Följaktligen har
kommunstyrelsekontoret under 2018 och våren 2019 reviderat
landsbygdsprogrammet.
Överläggning
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Patrik
Gustavssons (M) yrkande och protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges
beslut.
Ordföranden godkänner att Stefan Falk (L) med fleras protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Patrik Gustavsson (M), Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD)
lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ställer sig positivt
till revidering av landsbygdsprogrammet. Däremot vill vi att
eventuella ny-, till- och ombyggnationer av idrottshallar ska göras
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efter att idrottshallsutredningen är genomförd samt med hänsyn till
kommunens ekonomi.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 193
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och
förvaltningsutskott 2019-06-11 § 43
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00317-1
• Förslag - revidering av Landsbygdsprogram 2021
• Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun
____
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§ 176 Årsredovisning 2018 för
Samordningsförbundet i Sundsvall
(KS-2019-00101-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja styrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet i
Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 enligt revisorernas
förslag i revisionsberättelsen, samt
att godkänna årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet i
Sundsvall.
Ärendet
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för
2018. Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse.
Jäv
Jäv antecknas för Jonas Väst (S).
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 181
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00101-2
• Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Sundsvall
• Revisionsberättelse Samordningsförbundet Sundsvall 2018
____
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§ 177 Förslag till förändrad VA-taxa
(KS-2019-00361-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad konstruktion av VA-taxa för Sundsvalls
kommun att gälla från 1 april 2020.
Ärendet
Förslag till förändrade regler gällande VA-taxa för Sundsvalls
kommun.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 202
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-08-27 § 49
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00361-2
• Stadsbacken AB PM-Beslut Förslag till förändrad VA-taxa efter
återremittering
• Bilaga 1 Förtydligande från MSVAB
____
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§ 178 Hembud i ServaNet AB
(KS-2019-00363-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att Sundsvall Elnät använder hembudsrätten i ServaNet, i
det fall att Ragunda eller Strömsund inte önskar öka sitt ägande i
ServaNet,
att avslå förslag att till Sundsvall Elnäts styrelse delegera
beslutanderätten att göra nödvändiga ändringar i ServaNets
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv till följd av bolagets
ändrade ägarbild, samt
att uppdra åt Stadsbacken AB att vid eventuell förändring i
ServaNets ändringsbild presentera till fullmäktige förslag på
ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv
som är nödvändiga med följd av bolagets ändrade ägarbild.
Ärendet
Ärendet rör hembud av aktier i ServaNet samt fråga om delegation av
beslutanderätten att göra justeringar i bolagets bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16§ 203
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-08-27 § 58
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00363-2
• Stadsbacken AB 2019-03-22 § 29
• Stadsbackens skrivelse 2019-03-11
____
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§ 179 Förslag från Räddningstjänstförbundet till
ägarkommunerna att besluta i frågor angående
samverkansmodell och lokalsamarbete inom
projekt Pandora
(KS-2019-00371-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att en samverkansmodell - inom ramen för projekt Pandora ska
vidareutvecklas inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner,
tillsammans med Medelpads Räddningstjänstförbund och övriga
samverkande organisationer. Modellen ska ses i ett länsperspektiv,
att ställa sig bakom arbetet med att Medelpads
Räddningstjänstförbund för sin verksamhet får tillgång till nya
lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden. Ett lokalsamarbete ska inledas
med utgångspunkt från samverkansmodellen i projekt Pandora,
att uppmana övriga i Pandora samverkande organisationer att i
avsiktsförklaring fatta beslut om fortsatt deltagande i projektet, både
när det gäller samverkansmodell och lokalsamarbete,
att samverkansmodellen i projekt Pandora ska innefatta arbete för
ökad trygghet och säkerhet, både när det gäller effektiva insatser
från mindre vardagshändelser till större samhällsstörningar och ett
verkningsfullt förebyggande arbete. Modellen ska även omfatta
stärkande arbete inom krisberedskap och civilt försvar,
att Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdrag att för
Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner samordna vidareutveckling
av samverkansmodellen,
att samverkansmodellen ska spridas på sätt som innebär att
organisationerna som arbetar med den ser modellen som en
angelägenhet för hela Västernorrland att vidareutveckla,
att samverkansmodellen är en för alla medverkande organisationer
gemensam fråga,
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att projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska
genomföras i enlighet med projekt Pandoras förslag till inriktning för
lokalsamarbete,
att projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska
genomföras avseende Medelpads Räddningstjänstförbunds
lokalbehov,
att projektering av nya lokaler i Sundsvall ska genomföras avseende
SOS Alarm Sverige AB:s lokalbehov i enlighet med företagets beslut
om deltagande,
att projektering av nya lokaler i Sundsvall och Liden ska genomföras
avseende Sundsvalls kommuns lokalbehov i enlighet med
kommunens beslut om deltagande,
att projektering av nya lokaler i Sundsvall och Liden kan genomföras
avseende övriga i Pandora samverkande organisationers lokalbehov i
enlighet med respektive organisations beslut om deltagande,
att Medelpads Räddningstjänstförbund, med stöd av Sundsvalls
kommun, ska genomföra projektering av nya lokaler i Sundsvall eller
komma överens med extern part att genomföra projekteringen. Om
projekteringen överlåts till extern part ska Sundsvalls kommun
förbereda för och stödja arbetet med denna,
att Sundsvalls kommun ska genomföra projektering av nya lokaler i
Liden,
att Sundsvalls kommun ansvarar i sina projekteringar för att ansökan
görs hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, angående
erhållande av statliga bidrag. Möjligheten till statliga bidrag avser i
första hand nya lokaler i Sundsvall och Timrå. Sundsvalls kommun
har detta ansvar även om kommunen har överlåtit till extern part att
genomföra projektering för nya lokaler i Sundsvall,
att Medelpads Räddningstjänstförbund ska delta i arbetet med
projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden,
att projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska
följas av investeringsbeslut eller för Sundsvalls eller Timrås del ett
åtagande av Sundsvalls eller Timrå kommuner om hyra av extern
parts lokaler eller en delegation till Medelpads
Räddningstjänstförbund att teckna ett sådant åtagande,
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att lokalsamarbete i projekt Pandora innebär möjligheter till
samnyttjande av lokaler över de organisatoriska gränserna. Ett
samarbete som ger förutsättningar både för effektivt användande av
lokaler och att bilda gemensamma arbetsgrupper inom olika
verksamhetsområden,
att inriktningen ska vara att samtliga nya lokaler i Sundsvall, Timrå
och Liden inom ramen för projekt Pandora - är färdigställda år
2023. Nya lokaler för andra samverkande organisationer i Pandora än
de som framgår av ovanstående beslutspunkter, kan komma att
färdigställas senare,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka verksamheter i
Sundsvalls kommun som bör samlokaliseras med Medelpads
Räddningstjänstförbunds nya lokaler i Sundsvall och Liden, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag på omfattning av investeringarna
samt hur de ska genomföras och finansieras.
Ärendet
Ärendet handlar om en samverkansmodell där det tydliggörs att de
organisationer som arbetar för ett tryggare och säkrare samhälle
arbetar mer tillsammans, om ett utvecklat lokalsamarbete samt om ett
inriktningsbeslut om att planera för nya lokaler åt de samverkande
organisationerna där första steget är nya lokaler åt räddningstjänsten
och SOS Alarm i Sundsvall samt åt räddningstjänsten i Liden och
Timrå.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 196
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-08-27 § 50
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00371-2
• Underlag från MRF, samlingsdokument
• Protokoll kommunstyrelsen i Timrå 2017-11-07 §282,
Resursförstärkning MRF avs förstudier samordnade lokaler i Svl,
Timrå och Liden
• Protokoll kommunfullmäktige i Ånge 2017-11-27 §95,
Finansiering av förstudie i samordnade lokaler med samverkande
organisationer i Sundsvall
• Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-12 §65, Översyn av den
operativa verksamheten vid MRF, förstudie
• Protokoll kommunfullmäktige i Timrå 2019-05-27 §105, Projekt
Pandora - Inriktningsbeslut nya brandstationer i Timrå och
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Sundsvall
Protokoll kommunfullmäktige Ånge 2019-06-17 §49,
Samverkansmodell och lokalsamarbete inom projekt Pandora,
MRF

____
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§ 180 Försäljning av fastigheten Linjearbetaren 1
till Amasten Bostäder AB
(KS-2019-00604-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för del av fastigheten
Linjearbetaren 1 mellan Amasten Bostäder AB och Sundsvalls
kommun, samt
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan
Amasten Bostäder AB och Sundsvalls kommun avseende fastigheten
Linjearbetaren 1, i Bosvedjan. Amasten planerar att bebygga
fastigheten med två punkthus på omkring 9 våningar i
överenstämmelse med gällande detaljplan.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 204
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-08-27 § 61
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00604-2
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 § 95
• Linjearbetaren 1 översiktskarta
• Kartbilaga Linjearbetaren 1
• Köpeavtal
____
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§ 181 Projekt Baldershov
(KS-2019-00695-4)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ingå hyresavtal med Sundsvalls
tennisklubb utifrån angivna förutsättningar i KS-2019-00695-4,
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ingå uppdragsavtal
med Sundsvalls tennisklubb utifrån angivna förutsättningar i KS2019-00695-4,
att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för tillkommande
hyreskostnader med 4,45 mnkr samt tillkommande kostnader för
uppdragsavtal med 1,5 mnkr vilket inarbetas i Mål och resursplan
2021,
att kommunstyrelsen finansierar mellanskillnaden om 2,85 mnkr
vilket utgör mellanskillnaden för kommunens totala
nettokostnadsökning och kultur och fritidsnämndens kompensation
vilket inarbetas i Mål och resursplan 2021,
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
parkeringslösning samt att inarbeta 2,9 mnkr i investeringsmedel för
gång och cykelväg och busshållplatser i arbetet med Mål och
resursplan 2021-2024, samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utse ansvarig nämnd som
huvudman för att upprätta infartsväg samt parkering för
Baldershovsområdet och inarbeta 19,0 mnkr i investeringsmedel i
arbetet med Mål och resursplan 2021-2024.
Ärendet
Sundvalls tennisklubb (STK) har utrett möjligheterna att bygga ut
verksamheten i anslutning till de lokaler som de idag äger och driftar
vid Baldershov. Utöver ett intresse av att utöka sin egen verksamhet
finns även en vilja att bygga upp ett racket- och idrottcenter i syfte att
förstärka ett samarbete inom ett flertal idrotter på en gemensam
mötesplats. Idén är att denna mötesplats skall skapa förutsättningar
för att väcka ungas intresse för idrott och därigenom förebygga
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utanförskap och ohälsa samt skapa integration.
STK har därför inkommit med ett hyreserbjudande till Sundsvalls
kommun om att hyra delar av dessa lokaler samt ingå ett
uppdragsavtal. Ärendet har hanterats av kommunfullmäktige 201902-25 (KS-2019-00118-3).
Överläggning
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Patrik Gustavsson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag och till
följande tilläggsattsats:
att teckna ett hyresavtal på 20 år och att avtalet kan sägas upp 8
år efter tecknandet med 24 månader uppsägningstid.
Ronja Strid (KD), Stefan Falk (L) och Hans Forsberg (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Patrik Gustavssons (M) förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden godkänner att Mats Hellhoffs (SD) protokollsanteckning får lämnas.
Reservation
Jörgen Berglund, (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M),
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), PerMagnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M, Jan-Erik Iversen (M),
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan Heijbel (M) och
Margareta Engström (M) reserverar sig mot beslutet.
Jäv
Jäv antecknas för Mathias Hansson (S).
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Protokollsanteckning
Mats Hellhoff (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna är i grunden positiva till projektet, speciellt
med tanke på de utvecklingsmöjligheter det ger framför allt
ungdomar. Vi är dock kritiska till hur finansiering av vissa delar
planeras och de återverkningar det kan ge på Sundsvalls redan
ansträngda ekonomi. Det är därför inte utan viss tvekan vi ger vårt
bifall.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 200
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00695-4
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-06-19 § 71
• Framtagande av förslag på avtal för idrottslokal i Balderhovs
idrotts- och rackethall
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 § 92
• Genomförandeavtal Baldershallen
• Genomförandeavtal påskrivet av motpart Baldershallen
• Plan 1 reviderad 190412
• Plan 2 reviderad 190412
• Utkast Uppdragsavtal – 2019-06-04
• Rumsbeskrivning Idrotts- och Rackethall på Baldershov 2018-1030 Sundsvalls Kommun
• Utkast Hyresavtal 2019-06-04
____
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§ 182 Förslag till en strategi för ökat träbyggande
i Sundsvalls kommun
(KS-2018-00030-10)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att följande texter inarbetas i strategi för ökat träbyggande i
Sundsvalls kommun och att den fastställs:
•

”Strategin bör ha klimatsmart byggande som utgångspunkt
och därmed möjliggöra för byggande med begränsad
klimatpåverkan samt säkrat för ett förändrat klimat”.

•

”Skogsbruk bedrivs på många håll i världen på ett ohållbart
sätt, därför är det viktigt att kommunkoncernens direkta eller
indirekta köp av trävaror inte skadar miljö eller biologisk
mångfald samt att trävarorna härstammar från legala, etiska
och acceptabla källor. Enligt inköpsstrategi för Sundsvalls
kommunkoncern ska Upphandlingsmyndighetens
upphandlingskriterier användas där de finns framtagna.
Dessa kriterier ska användas i kommunkoncernens
projekteringsanvisningar och i kravställning vid
upphandlingar.”,

att strategin expedieras till samtliga nämnder och helägda
kommunala bolag i Sundsvalls kommun,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att ta fram ett gemensamt
informationsmaterial om strategin för ökat träbyggande som såväl
kommunala verksamheter som externa aktörer kan nyttja,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att äga och fortlöpande
ansvara för strategins löpande förvaltning enligt riktlinjerna ”Så här
skriver vi och tar hand om styrdokument i Sundsvalls
kommunkoncern” fastställda av kommunfullmäktige 2013-11-25
samt reviderade 2018-10-25, KS-2018-00653, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera till
kommunfullmäktige senast december 2021 beträffande hur de mest
berörda verksamheterna har implementerat och tillämpat strategin i
sina verksamheter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-30

39

Ärendet
Ärendet består av ställningstagande till ”Förslag till en strategi för
ökat träbyggande i Sundsvalls kommun” daterad 2017-12-12 som
stadsbyggnadsnämndens ordförande har utarbetat och som
stadsbyggnadsnämnden 2017-12-20 beslutade att föreslå
kommunfullmäktige godkänna efter beredning av
kommunstyrelsekontoret.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar avslag på samtliga attsatser i
kommunstyrelsens förslag och bifall till följande attsatser:
att intentionerna med den föreslagna trästrategin ska inarbetas i
den kommande fastighetsstrategin,
att strategin bör ha klimatsmart byggande som utgångspunkt och
därmed möjliggöra för byggande med begränsad klimatpåverkan
samt säkrat för ett förändrat klimat,
att en strategi för byggande ska ha fokus på fastigheternas
ändamål,
att strategin behöver på ett tydligare sätt redogöra för vikten att
göra livscykelanalyser vid byggnation, utifrån att en byggnad
ska användas i minst 100 år,
att kommunen bör vara teknikneutral och inte verka för att
premiera en särskild näring utan snarare sätta upp kvalitetskrav,
att energiförbrukning ska vara en viktig parameter vid
byggnation. Energiförbrukning vid tillverkning, byggnation och
under byggnadens livstid, samt
att trygghet, säkerhet och hälsosam miljö för de som ska vistas i
byggnaderna ska vara den primära utgångspunkten vid
byggnation.
Stefan Falk (L), Tom Emanuelz (M) och Mats Hellhoff (SD)
instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande.
Magnus Persson (C) och Åke Johansson (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag, dels Liza-Maria Norlin (KD) med fleras
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förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Emil Esping (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD), och
Ronja Strid (KD), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson
(L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Jörgen Berglund, (M),
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M),
Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom Emanuelz (M), Mikael
Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Per-Magnus Forsberg (M),
Josefin Eurenius (M, Jan-Erik Iversen (M), Sven Bredberg (M),
Cecilia Backlund (M), Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M),
Svetlana Afanasyeva (SD), Tomasz Baron (SD), Eva-Lotta
Söderström (SD), Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund (SD),
Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), Anneli Lindholm (SD),
Börje Mattsson (SD), och Lars Skoglund (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 194
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och
förvaltningsutskott 2019-08-20 § 52
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00030-10
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-15 § 206
• Koncernstabens skrivelse 2018-08-31
• Remissvar Norra Kajen Exploatering AB 2018-09-24
• Remissvar Sundsvall Energi AB 2018-09-17
• Protokollsutdrag Sundsvall Logistikpark AB 2018-09-12
• Remissvar Sundsvall Logistikpark AB 2018-09-05
• Remissvar Mitthem AB protokoll - 2018-09-07
• Remissvar Mitthem skrivelse - 2018-04-26
• Remissvar Medelpads Räddningstjänstförbund 2018-07-31
• Remissvar MittSverige Vatten och Avfall AB nr2 (styrelsesvar)
2018-04-12
• Remissvar Strategi för ökat träbyggande MittSverige Vatten och
Avfall AB E-post 2018-02-09
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-03-21 §45
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-02-05
• Protokollsutdrag miljönämnden 2018-03-14 §14
• Miljökontorets skrivelse 2018-02-07
• SKIFU:s remissvar 2018-02-26
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Ordförandeförslag till strategi för ökat träbyggande

____
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§ 183 Program med mål och riktlinjer för
uppföljning och insyn av verksamheter som utförs
av privata utförare
(KS-2019-00085-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av
verksamheter som utförs av privata utförare, ärende KS- 201900085,
att de nämnder samt kommunala bolag inom Stadsbackenkoncernen
som berörs av programmet ska ta fram egna anvisningar, samt
att berörda nämnder och bolag redovisar sin uppföljning av
programmet i årsrapporten.
Ärendet
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte
att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver
verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli
bättre. En annan del är att öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet.
Som stöd för detta arbete har kommunstyrelsekontoret tagit fram ett
program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av
verksamheter som utförs av privata utförare.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 195
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott 2019-08-27 § 59
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00085-1
• Program med mål och riktlinjer för privata utförare
____
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§ 184 Riktlinje minnesgåvor
(KS-2019-00261-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva nu gällande ”Bestämmelser rörande utdelning av dels
minnesgåvor till förtroendemän och arbetstagare hos Sundsvalls
kommun dels ock Sundsvalls kommuns förtjänstmedalj” antagna av
kommunfullmäktige 1976-01-26 och reviderade 1979-02-19.
Ärendet
Sundsvalls kommuns bestämmelser om minnesgåvor till medarbetare
och förtroendevalda som varit Sundsvalls kommun trogen en längre
tidsperiod har setts över.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 192
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2019-06-19 §
17
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00261-1
• Bestämmelser 1979
____
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§ 185 Motion (L) bygg nya bostäder i solig
sluttning och skapa effektiv kommunförvaltning
(KS-2016-00401-6)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta
om att detaljplanera det område (Balder 2) där kommunhuset är
beläget idag. Vidare föreslås att ett nytt förvaltningshus byggs i
anslutning till det nya resecentret samt att Balder 2 säljs till förmån
för bostadsändamål.
Överläggning
Annelie Luthman (L) yrkar bifall till motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut om att avslå motionen.
Jörgen Berglund (M) instämmer i Annelie Luthmans (L) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Annelie Luthman (L) och Jörgen
Berglunds (M) förslag. Hon ställer dessa förslag mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson (L), Catrin
Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Jörgen Berglund, (M), Alicja
Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M), Bertil
Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom Emanuelz (M), Mikael Gäfvert
(M), Linda Strandfjäll (M), Per-Magnus Forsberg (M), Josefin
Eurenius (M, Jan-Erik Iversen (M), Sven Bredberg (M), Cecilia
Backlund (M), Jan Heijbel (M) och Margareta Engström (M)
reserverar sig mot beslutet.
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-08-27 § 52
Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00401-6
Motion (L) bygg nya bostäder i solig sluttning

____
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§ 186 Motion (M) angående nya sätt för att få fler
bostäder
(KS-2015-00222-5)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Ärendet handlar om svar på en motion från Moderaterna om att hitta
nya vägar för att fler hyresrätter ska byggas i Sundsvall.
Överläggning
Jörgen Berglund (M) och Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till
motionen.
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut om att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen Berglund (M) och Patrik
Gustavssons (M) förslag. Hon ställer dessa 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 Modén (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), PerMagnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M, Jan-Erik Iversen (M),
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Jan Heijbel (M) och
Margareta Engström (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 206
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-08-27 § 51
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2015-00222-5
• Protokoll Stadsbacken AB 2015-09-25 § 135
• Stadsbacken AB skrivelse
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Protokoll Mitthem AB 20150907
Svar från Mitthem 2015-08-27
Motion (M) angående nya sätt för att få fler bostäder

____
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§ 187 Motion (M) studentbostäder åt studerande
på yrkeshögskolor
(KS-2018-00464-5)

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
____
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§ 188 Motion (KD) angående införande av
värdighetsgaranti i äldreomsorgen
(KS-2018-00469-9)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Kristdemokraterna har till kommunfullmäktige lämnat en motion om
att införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. En garanti som
ska säkra delaktighet i utformandet av sin omsorg och tydlighet i
vilka förväntningar som kan ställas på äldreomsorgen.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD), Catrin Eliasson (L), Eva-Lotta Söderström
(SD) och Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med
fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Emil Esping (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD), och
Ronja Strid (KD), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson
(L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Jörgen Berglund, (M),
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M),
Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom Emanuelz (M), Mikael
Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Per-Magnus Forsberg (M),
Josefin Eurenius (M, Jan-Erik Iversen (M), Sven Bredberg (M),
Cecilia Backlund (M), Jan Heijbel (M), Margareta Engström(M),
Svetlana Afanasyeva (SD), Tomasz Baron (SD), Eva-Lotta
Söderström (SD), Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund (SD),
Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), Anneli Lindholm (SD),
Börje Mattsson (SD) och Lars Skoglund (SD) reserverar sig mot
beslutet.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 208
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-08-27 § 54
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00469-9
• Remissvar från kommunala pensionärsrådet
• Protokoll socialnämnden 2018-10-17 § 168
• Socialtjänstens skrivelse
• Motion (KD) angående införande av värdighetsgaranti i
äldreomsorgen
____
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§ 189 Motion (KD) om att motverka ofrivillig
ensamhet hos äldre
(KS-2018-00559-10)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
Ärendet
Kristdemokraterna (KD) har till kommunfullmäktige lämnat en
motion som handlar om att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Det vid biståndshandläggning vid hemtjänst och särskilt boende
också görs en ensamhetsscreening
- Kommunen arbetar aktivt för att informera ensamma äldre, med t ex
hjälp av seniorlotsen, kring kommunens och föreningslivets utbud
som kan bidra till en ökad social gemenskap
- Upprätta en plan för att motverka ofrivillig ensamhet och social
isolering hos äldre.
Överläggning
Ronja Strid (KD), Catrin Eliasson (L), Svetlana Afanasyeva (SD)
och Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
om att anse motionen vara besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Ronja Strid (KD) med fleras
förslag. Hon ställer dessa förslag mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Emil Esping (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD), och
Ronja Strid (KD), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson
(L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Jörgen Berglund, (M),
Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Patrik Gustavsson (M),
Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom Emanuelz (M), Mikael
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Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Per-Magnus Forsberg (M),
Josefin Eurenius (M, Jan-Erik Iversen (M), Sven Bredberg (M),
Cecilia Backlund (M), Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M),
Svetlana Afanasyeva (SD), Tomasz Baron (SD), Eva-Lotta
Söderström (SD), Gunnar Jönsson (SD), Olga Nordlund (SD),
Marianne Eliasson (SD), Mats Hellhoff (SD), Anneli Lindholm (SD),
Börje Mattsson (SD), och Lars Skoglund (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-16 § 209
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
2019-08-27 § 55
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00559-10
• Remissvar kommunala pensionärsrådet juni 2019
• Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2019-04-23 §35
• Protokoll socialnämnden 2018-12-12 § 207
• Socialtjänstens skrivelse
• Motion (KD) om att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre
____
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§ 190 Korta frågor - korta svar
(KS-2019-00007)

Stefan Falk (L) ställer en fråga om ekonomisk restriktivitet kopplat
till deltagande i konferenser.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S).
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om en moped som brunnit upp
på kommunal mark och vems ansvar det är att denna forslas bort.
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell Bergkvist (C).
Jörgen Berglund (M) ställer en fråga om obligatoriskt införande av
Rättviksmodellen som rör fakturering av kommunal tillsyn.
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell Bergkvist (C)
(S).
Ina Lindström Skandevall (L) ställer en fråga om motionsspår i
Skönsberg.
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas
Evaldsson (V).
____
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§ 191 För kännedom
(KS-2019-00008)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS:

Socialnämndens protokoll 2019-08-29 §126
Socialtjänstens skrivelse 2019-08-09
Redovisning, 2:a kvartalet 2019
Statistikrapport av ej verkställda beslut enligt LSS,
2019-07-29
•

Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov,
daterad 2019-09-17 (KS-2019-00021-7)

•

Behovsutredning 2019-2021 för miljönämnden

•

Länsstyrelsens protokoll vid inspektion hos
Överförmyndarnämnden Mitt 2019-09-09

•

Motioner, inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
2019-06-24:

•

-

Motion (M) om aktivitetskrav (KS-2019-00587)

-

Motion (KD) angående projektmedel för att motverka
äldres ensamhet (KS-2019-00597)

Valärenden – vakanta uppdrag per 2019-09-19

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

1 (3)

2019-09-30

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
Niclas Burvall
Fredrik Thunström
Frida Smedberg
Jörgen Berglund
Alicja Kapica
Viktoria Jansson
Patrik Gustavsson
Bertil Kjellberg
Lina Modén
Tom Emanuelz
Mikael Gäfvert
Linda Strandfjäll
Per-Magnus Forsberg
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)
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jäv paragraf

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

§176

Leif Wiklund

§176

Lars-Olof Boström

§§ 165-191

Frida Burman

§§ 165-191

Rebecca Lampinen

§§ 165-191

Alaa Ourabi Alkhn

§181

Karolina Sundberg
Kent Larsson
Carina Staf

§§ 165-191
§§ 165-191
§§ 165-191

Jan-Erik Iversen

§§ 165-191

§ 181
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Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida
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2019-09-30

Marianne Oscarsson
Margareta Engström
Lars Holmgren

(M)
(M)
(L)

X
X

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
Ronja Strid
Johnny Skalin
Svetlana Afanasyeva
Stig Bergström
Gunnar Jönsson
Olga Nordlund
Marianne Eliasson
Mats Hellhoff
Anneli Lindholm
Börje Mattsson
Lars Skoglund

(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)

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

Ordförandens signatur

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Jan Heijbel

§§ 165-191

Ina Lindström
Skandevall

§§ 190-191

Anna Edin

§§ 165-191

Kim Ottosson

§§ 165-191

Tomasz Baron

§§ 165-191

Eva-Lotta Söderström

§§ 165-191

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-30

2

Ersättare

Parti

Närvarande 2

Lars-Olof Boström
Frida Burman
Leif Wiklund
Priscilda Helenius
Johan Nikula
Eva Bergström Selling
Hans Backlund
Monika Lindberg
Rebecca Lampinen
Ludvig Lind
Karolina Sundberg
Kent Larsson
Carina Staf
Alaa Ourabi Alkhn
Annika Söderberg
Michael Sjödin
Adele Flodin
Jan-Erik Iversen
Jan Heijbel
Lars A.G Carlsson
Åsa Melander
Henrik Öhman
Thomas Burman
Per Lindstrand
Signe Weiss
Arne Engholm
Ina Lindström Skandevall
Martin Liljeros
Anna Edin
Jonas Borg
Anneli Rehnfors
Erik Thunström
Kim G Ottosson
Hicham Elkahtib
Karin Gustafsson
Miriam Monsell
Joachim Jonsson
Tomasz Baron
Eva-Lotta Söderström
Ove Skalin
Annelie Henriksson
Jonas Lingdén

(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
X
X
X
X
X
X

Jäv paragraf

Justerarnas signaturer

Tjänstgör paragraf
§§ 165-191
§§ 165-191
§ 176

§§ 165-191
§§ 165-191
§§ 165-191
§§ 165-191
§ 181

§§ 165-191
§§ 165-191

§§ 190-191
§§ 165-191

§§ 165-191

§§ 165-191
§§ 165-191
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