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Justering
Till justerare väljs João Pinheiro och Mats Hellhoff med Jan-Ola
Andersson och Viktoria Jansson som ersättare.
____
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§ 1 Information från kommundirektör Åsa
Bellander
(KS-2020-00005)

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:
•

Himlabadet hade besöksrekord under 2019 med totalt 502 377
besökare

•

För åttonde året i rad bjöd Sundsvalls kommun in till
Gärdeskoj – Sveriges största inomhuspicknick

•

Sportotekets verksamhet har permanentats under namnet
Fritidsbanken, vilket är ett nationellt koncept som har
utlåningsverksamhet till alla åldrar

•

Sundsvalls friluftsfestival anordnas vid Sidsjön den 16
februari med fokus på bland annat vinteraktiviteter utomhus
och tips på utflyktsmål

•

Under 2020 kommer individ- och
arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) att organisera,
administrera och anställa upp till 100 extratjänster
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Allmänhetens frågestund

(KS-2020-00004)

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
Inga allmänhetens frågor har kommit in till dagens sammanträde.
____
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Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark

(KS-2020-00006)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Sven Magnusson, VD för Sundsvall Logistikpark AB har bjudits in
för att ge kommunfullmäktige en lägesrapport om logistikparken.
Han informerar om bland annat tidsplanen med Trafikverket och
SCA samt den fortsatta planeringen med byggstart och idrifttagande.
____
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Frågor enligt kommunallagen

(KS-2020-00011)

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
Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till stadsbyggnadsnämndens
ordförande Anders Hedenius (S) om det tidigare kommunala ägandet
och försäljningen av Tranviken.
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och
svaranden.
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Inkomna motioner

(KS-2020-00158)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•

Motion (KD) angående bevarande av kommunövergripande
särskilda undervisningsgrupper

Ärendet
En motion har lämnats in till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
• Motion (KD) angående bevarande av kommunövergripande
särskilda undervisningsgrupper, inlämnad 2020-01-27
____
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Inkomna interpellationer

Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde.
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§ 7 Interpellationssvar - Angående
funktionsnedsatta i kommunens verksamhet
(KS-2019-01014)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad.
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Liza-Maria
Norlin (KD) den 25 november en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande angående funktionsnedsatta i
kommunens verksamhet.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) presenterar interpellationen och
kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S) besvarar frågorna som
ställs i densamma. Därefter följer ett antal replikskiften mellan
interpellanten och svaranden.
Ärendet avslutas med en debatt om ärendet där alla ledamöter har
möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Peder
Björk (S)
• Interpellation från Liza-Maria Norlin (KD) till
kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S) angående
funktionsnedsatta i kommunens verksamhet.
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Valärenden

(KS-2020-00010)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot i valberedningen efter
Hans Zetterkvist (V), för återstående delen av mandatperioden,
att utse Isabell Mixter (V) till ny ledamot i Sundsvalls
Sjöfolksstiftelse efter Hans Zetterkvist (V), för återstående delen av
mandatperioden,
att utse Niklas Evaldsson (V) till ny ledamot i krisledningsnämnden
efter Hans Zetterkvist (V), för återstående delen av mandatperioden,
att bevilja Olga Nordlunds (SD) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden samt som
ersättare i kommunstyrelsen och Kommunförbundet Västernorrland,
att bevilja Michael Westins (L) avsägelse som ersättare i
Överförmyndarnämnden Mitt, samt
att utse Per Fredheim (L) till ny ersättare i Överförmyndarnämnden
Mitt efter Michael Westin (L), för återstående delen av
mandatperioden.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-27

12

§ 9 Vision för Sundsvall som plats och
kommunkoncern
(KS-2019-00373-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna vision för Sundsvall som plats och kommunkoncern
till år 2060,
att godkänna förhållningssätten för Sundsvall som plats och
kommunkoncern till år 2060, samt
att uttala sig att nu gällande tjänstemannavision; Vi gör det goda
livet möjligt, ej längre äger giltighet.
Ärendet
Detta ärende handlar om att fastställa en vision för Sundsvalls som
plats och kommunkoncern.
Överläggning
Emil Esping (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 9
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 93
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00373-1
• Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-10 § 158
• Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern
• Protokoll kommunfullmäktige 2019-06-24 §156
• Varumärkesplattform för platsen Sundsvall
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§ 10 Strategi för arbetet med trygghet och
säkerhet i Sundsvalls kommun 2020-2023
(KS-2019-00960-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva Styrdokument för krisberedskap för Sundsvalls kommun
2015-2018, dnr KS-2015-00647,
att upphäva Handlingsplan för olycksförebyggande arbete
Sundsvalls kommun, dnr KS-2016-00890,
att upphäva Strategi för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism, dnr KS-2017-00170,
att upphäva Informationssäkerhetspolicy för Sundsvalls kommun, dnr
547/07, samt
att anta Strategi för arbetet med trygghet och säkerhet i Sundsvalls
kommun 2020-2023, enligt kommunstyrelsekontorets förslag, dnr
KS-2019-00960.
Ärendet
Ärendet handlar om att fastställa ett paraplydokument som anger
inriktningen för arbetet med trygghet och säkerhet i Sundsvalls
kommun. Strategin kommer därför att ersätta tidigare fastställda
dokument inom området.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 10
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 88
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00960-1
• Strategi för Trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun 20202023
Uppföljning av beslut
Strategin gäller till och med 2023-12-31
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§ 11 Krisledningsplan vid samhällsstörningar
och höjd beredskap i Sundsvalls kommun
(KS-2019-00961-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva Krisledningsplan för Sundsvalls kommun 2015-2018,
KS-2015-00646,
att fastställa Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd
beredskap i Sundsvalls kommun, enligt kommunstyrelsekontorets
förslag, KS-2019-00961, samt
att delegera till kommunstyrelsen att hädanefter besluta om
fastställandet av kommunens krisledningsplan.
Ärendet
Ärendet handlar om att fastställa en ny krisledningsplan för
Sundsvalls kommun vid samhällsstörningar och höjd beredskap.
Krisledningsplanen beskriver kommunens organisation och arbetssätt
och ska utgöra ett stöd till grundläggande besluts- och
handlingsförmåga i situationer som kräver särskild hantering.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 11
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 89
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00961-1
• Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd beredskap i
Sundsvalls kommun
Uppföljning av beslut
Kommunens trygghets- och säkerhetschef följer upp planen årligen.
____
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§ 12 Regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning
(KS-2019-00905-1)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till nya regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning att gälla from 2020-02-01, samt
att följande styrdokument upphör att gälla när de nya reglerna för
ekonomi- och verksamhetsstyrningen börjat gälla
• Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i
Sundsvalls kommun, kommunfullmäktige 2007-02-26 § 80,
(Dnr 61/05 042)
• Förslag till ny arbetsprocess för revidering för mål och
resursplan samt revidering av Regler för styrning och
uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun ,
kommunfullmäktige 2007-11-26
§ 244 (Dnr 328/07 040)
• Ändring av beslutsgång vid investeringar finansierade av
kommunstyrelsen investeringsmedel, kommunfullmäktige
2008-06-16 § 374, (Dnr 240/08 045)
• Förändrad budgetmodell genom införandet av 2 + 2 års
budgetprocess, kommunfullmäktige 2010-03-29 § 734,
KS-2010-00044)
• Överföring av nämndernas resultat, kommunfullmäktige
2011-01-31 § 71, (KS-2010-00587)
Ärendet
Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls
kommun har gällt sedan 2007. Därutöver har ett antal beslut som rör
ekonomistyrningen beslutats av kommunfullmäktige utan att de
senare har inarbetats i ”huvuddokumentet”. I detta förslag har dessa
regler inarbetats. Gällande praxis inom området har till stor del
dokumenterats och arbetats in.
Den utvecklade styr- och ledningsmodellen som beslutats av
kommunfullmäktige är under implementering. Vissa avsnitt har
justerats med hänsyn till detta. När implementeringen är helt
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genomförd kan regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning komma
att ändras igen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 12
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 97
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00905-1
• Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Uppföljning av beslut
Kontinuerlig uppföljning av reglernas aktualitet samt behov av
anpassning när styr- och ledningsmodellen har implementerats.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-27

17

§ 13 Sundsskogen 1:1 köp av mark i Lörudden
(KS-2019-00923-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad överenskommelse och ansökan om
fastighetsreglering berörande fastigheterna Sundskogen 1:1 samt
Sundskogen 1:2 i Njurunda,
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, samt
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2020 om
450 000 kronor för förvärv av del av fastigheten Sundskogen 1:1 att
finansieras genom ianspråktagande av likvida medel.
Ärendet
SCA har erbjudit kommunen att förvärva ett markområde i
Löruddens hamn och stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag
till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering för att
genomföra förvärvet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 13
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 98
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00923-2
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-23 § 174
• Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
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§ 14 Medelpads Räddningstjänstförbund taxor
och avgifter 2020
(KS-2019-00964-2)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa av Medelpads Räddningstjänstförbundets (MRF)
föreslagna taxor för 2020, KS-2019-00964, avseende avgifter för
förebyggande verksamhet och avgifter för räddningsverksamhet,
samt
att taxorna ska gälla från dagen för kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet
Direktionen i Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) föreslår
respektive medlemskommun att besluta om taxor och avgifter för
2020.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 14
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 100
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00964-2
• Medelpads räddningstjänstförbunds skrivelse 2019-11-08
• Taxa för tjänster inom förebyggande avdelningens
verksamhetsområde 2020
• Taxeberäkning gällande tillsynsverksamhet LSO/LBE
• Taxa MRF 2020
____
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§ 15 Motion (MP) om möjlighet att införa ett
system för e-förslag
(KS-2018-00721-3)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad, samt
att motionen överlämnas för beaktande till den tjänstemannagrupp
som arbetar med framtagandet av strategi för medborgardialog.
Ärendet
Miljöpartiet de gröna (MP) lämnade i september 2018 in en motion
om möjlighet att införa ett system för e-förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 15
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-12-17 - § 86
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00721-3
• Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslag
____
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§ 16 Motion (MP) om att införa medborgarförslag
i Sundsvall
(KS-2018-00727-3)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad, samt
att motionen överlämnas för beaktande till den tjänstemannagrupp
som arbetar med framtagandet av strategi för medborgardialog.
Ärendet
Miljöpartiet de gröna (MP) lämnade i september 2018 in en motion
om att införa medborgarförslag i Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 16
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-12-17 - § 87
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00727-3
• Motion (MP) om att införa medborgarförslag till
kommunfullmäktige
____
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§ 17 Motion (L) om att införa privata flerspråkiga
äldreboende i Sundsvall enligt LOV för en bättre
äldreomsorg och integration
(KS-2018-01000-4)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Ärendet
Liberalerna har lämnat in ”Motion om att införa privata flerspråkig
äldreboenden i Sundsvall enligt LOV för en bättre äldreomsorg och
integration” till kommunfullmäktige.
Överläggning
Catrin Eliasson (L) yrkar bifall till motionen.
Niklas Säwén (S) och Mathias Hansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag som är att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till motionen och dels bifall till kommunstyrelsens förslag. Hon
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex Nilsson (L), Catrin
Eliasson (L) och Annelie Luthman (L) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 17
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-12-17 - § 88
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-01000-4
• Protokoll socialnämnden 2019-04-25 §63
• Socialtjänstens skrivelse
• Remissvar från kommunala pensionärsrådet
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Motion (L) om att införa privata flerspråkiga äldreboende i
Sundsvall enligt LOV för en bättre äldreomsorg och integration
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§ 18 Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till
budget- och skuldrådgivningen
(KS-2018-00388-7)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Ärendet
Kristdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige,
där de föreslår ett tilläggsuppdrag till budget- och
skuldrådgivningsverksamheten, som handlar om att öka äldre
personers kunskap om tillgängliga ekonomiska bidrag. Det här
ärendet är ett svar på den motionen.
Överläggning
Ronja Strid (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är
att motionen ska anses vara besvarad.
Catrin Eliasson (L) och Bodil Hansson (S) och Åke Johansson (V)
instämmer i Ronja Strids (KD) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 18
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-12-17 - § 91
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00388-7
• Remissvar från kommunala pensionärsrådet 2019-09-10
• Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-09-26 § 87
• Kultur- och fritidsnämndens skrivelse
• Socialnämnden protokoll 2018-09-19 § 146
• Socialtjänstens skrivelse
• Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till budget- och
skuldrådgivningen
____
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§ 19 Motion (KD) angående lokalt anknuten
lekpark i Kvisselby
(KS-2019-00326-13)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad genom att frågan om en etablering
av en lekplats i Kvissleby särskilt beaktas i framtagandet av en
lekplatsplan för Sundsvalls kommun.
Ärendet
Ärendet rör en motion från Kristdemokraterna där motionärerna
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en lokalt anknuten
lekpark ska byggas i centrala Kvissleby.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 19
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-12-17 - § 90
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00326-13
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-10-22 § 75
• Kommunstyrelsekontorets skrivales 2019-09-10
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-28 § 122
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse
• Motion (KD angående lokalt anknyten lekpark i Kvissleby
____
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§ 20 Motion (KD) angående köp av Tranviken
(KS-2019-00457-5)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka
möjligheter det finns för Tranvikens framtid, samt
att uppdraget redovisas i kommunstyrelsen senast oktober 2020.
Ärendet
Ärendet gäller svar på en motion från Kristdemokraterna om återköp
av mark vid Tranvikens havsbad.
Överläggning
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att att-sats ett i kommunstyrelsens
förslag ska ändras till:
att anse motionen vara besvarad.
Vidare yrkar hon bifall till att-sats två och tre i kommunstyrelsens
förslag.
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels LizaMaria Norlins (KD) förslag och dels bifall till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Miriam Monsell (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria Norlin (KD)
och Ronja Strid (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 20
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-12-17 - § 92
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Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00457-5
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-09-25 § 89
Kultur- och fritidskontorets skrivelse
Motion (KD) angående köp av Tranviken

____
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§ 21 Motion (M) om aktiviteskrav
(KS-2019-00587-4)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionens första attsats vara besvarad, samt
att avslå motionens andra attsats.
Ärendet
Moderaterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta
att Sundsvalls kommun utreder ett införande av skärpt aktivitetskrav
för de personer som uppbär försörjningsstöd och har konstaterad
arbetsförmåga. I motionen föreslås vidare att aktivitetskraven ska
utformas på liknande sätt som i Solna, Växjö, eller Helsingborg.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen.
Christiane Rüdiger (V) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Stefan Hill (KD), Mats Hellhoff (SD), Annelie Luthman (L) och Lina
Modén (M) instämmer i Alicja Kapicas (M) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall
till motionen och dels bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden 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 Modén (M), Tom
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), PerMagnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Jan Heijbel (M), Lars
A.G Carlsson (M), Cecilia Backlund (M), Jan-Erik Iversen (M), Åsa
Melander (M), Miriam Monsell (KD), Stefan Hill (KD), Liza-Maria
Norlin (KD), Ronja Strid (KD), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L),
Alex Nilsson (L), Catrin Eliasson (L), Annelie Luthman (L), Johnny
Skalin (SD), Svea Westerholm (SD), Tomasz Baron (SD), Gunnar
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Jönsson (SD), Eva-Lotta Söderström (SD), Marianne Eliasson (SD),
Mats Hellhoff (SD), Anneli Lindholm (SD), Börje Mattsson (SD)
och Lars Skoglund (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 21
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
- 2019-12-17 - § 89
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00587-4
• Protokoll NAVI 2019-11-20 § 85
• FAVI:s skrivelse
• Protokoll socialnämnden 2019-11-21 § 175
• Socialtjänstens skrivelse
• Motion (M) om aktivitetskrav
____
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§ 22 Motion (M) om medborgarbudget återremitterat ärende
(KS-2017-00699-8)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen bevarad, samt
att motionen överlämnas för beaktande till den tjänstemannagrupp
som arbetar med framtagandet av strategi för medborgardialog.
Ärendet
Moderaterna (M) lämnade 2017 in en motion rörande
medborgarbudget. Motionen återremitterades av kommunfullmäktige
i februari 2018. Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att ge
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram en modell för
medborgardialog i Sundsvalls kommun.
Överläggning
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronja Strid (KD) och Bodil Hansson (S) instämmer i Alicja Kapicas
(M) förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2020-01-13 - § 22
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och
näringslivsutskott - 2019-12-17 - § 101
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00699-8
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26 § 30
• Motion (M) om medborgarbudget
____
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§ 23 Korta frågor - korta svar
Alex Nilsson (L) ställer en fråga om när ärendet om Parasportoteket
är planerat att behandlas.
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas
Evaldsson (V).
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om kontroll av användandet av
sprängmedel. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande
Peder Björk (S).
Individ- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Christiane
Rüdiger (V) svarar på en fråga som Viktoria Jansson (M) ställde vid
föregående kommunfullmäktigesammanträde om kostnaden för
mångfaldsdagen.
Jörgen Berglund (M) ställer en fråga om användandet av pengarna
från ett bolag som sålts. Frågan besvaras av kommunstyrelsens
ordförande Peder Björk (S).
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§ 24 För kännedom
(KS-2020-00008)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendet
•

Valärenden – vakanta uppdrag per 2020-01-16

•

Redovisning av förbrukningen av anslaget till
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov,
daterad 2020-01-13 (KS-2020-00021-1)

•

Dom i överklagandet av kommunfullmäktiges beslut gällande
ändrade ägarförhållanden Sundsvall Hamn AB (KS-201901088): Dom i Förvaltningsrätten i Härnösand, mål nr 119617

•

Motioner inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
2019-12-16:
-

Motion (KD) angående utredning av kongresshall
(KS-2019-01115)

-

Motion (M) om att uppdatera inköpsstrategin i
enlighet med näringslivsprogrammet (KS-201901114)

____
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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
Jan Heijbel
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)

Närvarande 1

Jäv paragraf

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

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

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande
ersättare

Tjänstgör
paragraf

Lars-Olof Boström

§§ 1-24

Rebecca Lampinen

§§ 1-24

Karolina Sundberg

§§ 1-24

Kent Larsson

§§ 1-24

Lars A.G Carlsson

§§ 1-24

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

2 (3)

2020-01-27

Jan-Erik Iversen
Margareta Engström
Lars Holmgren
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
Kim Ottosson
Ann Modin
Åke Johansson
Emil Esping
Stefan Hill
Liza-Maria Norlin
Ronja Strid
Johnny Skalin
Svea Westerholm
Stig Bergström
Gunnar Jönsson
Olga Nordlund
Marianne Eliasson
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

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

Utdragsbestyrkande

Åsa Melander

§§ 1-24

Anna Edin

§§ 1-24

Hicham Elkahtib

§§ 1-4

Miriam Monsell

§§ 19-24

Tomasz Baron

§§ 1-24

Eva-Lotta Söderström

§§ 1-24

Närvarolista

Bilaga 1

Sammanträdesdatum

Sida

3 (3)

2020-01-27

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
Lars A.G Carlsson
Åsa Melander
Henrik Öhman
Thomas Burman
Per Lindstrand
Signe Weiss
Peter Sjöbom
Per Wahlberg
Arne Engholm
Ina Lindström Skandevall
Martin Liljeros
Anna Edin
Jonas Borg
Anneli Rehnfors
Erik Thunström
Hicham Elkahtib
Karin Gustafsson
Martin Jägesten
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

§§ 1-24

§§ 1-24
§§ 1-24
§§ 1-24

§§ 1-24
§§ 1-24

§§ 1-24

§§ 1-4
§§ 19-24
§§ 1-24
§§ 1-24

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

Justerarnas signaturer

Tjänstgör paragraf

Utdragsbestyrkande

