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Tid Kl 13.00–14.35 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Voteringar Voteringsresultat enligt bilaga 2 

Sekreterare Ida Sundberg 
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  Ordförande Sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 293–318, samt bilagorna 1–2. 
 
 
Bevis/anslag 
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Justering 
 
Till justerare utses Jonas Väst och Patrik Gustavsson med Jeanette 
Hedlund och Arne Engholm som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§293  Information från kommundirektören 
(KS-2015-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde meddelar kommunfullmäktiges ordförande 
att kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S) kommer att 
informera kommunfullmäktige. 
 
Peder Björk (S) informerar kommunfullmäktige om hur Sundsvalls 
kommun hanterar den rådande flyktingsituationen. 
 
_ _ _ _ 
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§294  Allmänhetens frågestund 
(KS-2015-00004) 
 
Bakgrund 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 
fredagen före fullmäktige sammanträder. 
 
Överläggning 
• Lars G Lundström ställer en fråga om logistikparken. 
Frågan besvaras avkommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 
• David Franzén ställer en fråga om logistikparken. 
Frågan besvaras avkommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 
• Daniel Blomqvist ställer en fråga om logistikparken. 
Frågan besvaras avkommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 
 
Underlag 
• Fråga från Lars G Lundström, 2015-10-23 
• Fråga från David Franzén, 2015-10-23 
• Fråga från Daniel Blomqvist, 2015-10-23 
 
_ _ _ _ 
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§295  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2015-00011) 
 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter 
möjlighet att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 fredagen före 
fullmäktige sammanträder. 
 
Överläggning 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till kultur- och 

fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander (S) om tidplanen för 
byggandet av den nya idrottsarenan på bernerstomten. 

Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
• Alicja Kapica (M) ställer tre frågor till barn- och utbildnings-

nämndens ordförande João Pinheiro (S) om säkerheten på 
skolorna i Sundsvalls kommun. 

Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
• Stefan Falk (FP) ställer en fråga till infrastruktur- och 

serviceutskottets ordförande Hans Forsberg (C) om översynen av 
färdtjänstens nya riktlinjer angående bärhjälp. 

Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
_ _ _ _ 
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§296  Inkomna motioner 
(KS-2015-00734, KS-2015-00789, KS-2015-00803, 
KS-2015-00804, KS-2015-00805) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 
 

• Motion (MP) om förbättring av trafikmiljön runt kommunens 
skolor och förskolor 

• Motion (M) om avgifter inom stadsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 

• Motion (FP) om hjälptelefon PRIS – pensionärers rätt i 
samhället 

• Motion (FP) om att frångå kösystemet till de fristående 
skolorna i Sundsvall så att även dessa kan ta emot nyanlända 
elever 

• Motion (KD) om införandet av en allergianpassad förskola i 
Sundsvalls kommun 

 
Bakgrund 
Fem motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion (MP) om förbättring av trafikmiljön runt kommunens 
skolor och förskolor, daterad 2015-09-28 

• Motion (M) om avgifter inom stadsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde, daterad 2015-10-08 

• Motion (FP) om hjälptelefon PRIS – pensionärers rätt i 
samhället, daterad 2015-10-26 

• Motion (FP) om att frångå kösystemet till de fristående 
skolorna i Sundsvall så att även dessa kan ta emot nyanlända 
elever, daterad 2015-10-26 

• Motion (KD) om införandet av en allergianpassad förskola i 
Sundsvalls kommun, daterad 2015-10-26 

 
_ _ _ _ 
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§297  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§298  Interpellationssvar - om kontroll av utsläpp 
från enskilda fastigheter 
(KS-2015-00731) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 
 
Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Mikael Gäfvert 
(M) den 28 september 2015 en interpellation till miljönämndens 
ordförande Kjell Bergkvist (C) om kontroll av utsläpp från enskilda 
fastigheter. 
 
Överläggning 
Mikael Gäfvert (M) presenterar interpellationen och Kjell Bergkvist (C) 
besvarar frågorna som ställs i densamma. 
 
Därefter följer ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har 
möjlighet att delta. 
 
Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från Kjell Bergkvist (C) 
• Interpellation om kontroll av utsläpp från enskilda fastigheter, 

inkommen 2015-09-28 
 
_ _ _ _ 
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§299  Valärenden 
(KS-2015-00010) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Elisabeth Zemturis (MP) dispens som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden till och med sista april 2016. 
 
att utse Nissar Khan (S) till ny ersättare i miljönämnden efter Anders 
Snäll (S) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Ylva Norberg (S) till ny ersättare i nämnden för 
Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration (NAVI) efter 
David Kurbanov (S) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Sven Nordlund (SD) till ersättare i socialnämnden för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Johnny Skalins (SD) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Martin Klausens (SD) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Johnny Skalin (SD) till ersättare i kommunstyrelsen för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Martin Klausen (SD) till ledamot i kommunstyrelsen för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
Överläggning 
Johanna Turdin (MP) yrkar att bevilja Elisabeth Zemturis (MP) 
dispens som ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med 
sista april 2016. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
förslag enligt koncernstabens skrivelse samt kompletteringar lämnade 
vid dagens sammanträde. Detta blir kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-10-16, reviderad 2015-10-23, 

samt kompletteringarna upplästa vid sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
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§300  Kvittering av nämndernas och bolagens mål 
och resursplaner 2015 
(KS-2015-00183-17) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att MRP-uppdrag SAM 2011:4 Sundsvalls stenstad (vardagsrum) 
avslutas och ersätts med MRP-uppdrag SAM 2015:C Grönare och 
tillgängligare Sundsvall 
 
att MRP-uppdrag SAM 2013:6 Bättre och tillgängligare vägar 
avslutas och ersätts med MRP-uppdrag SAM 2015:G Bättre och 
tillgängligare vägar 
 
att MRP-uppdrag SAM 2013:3 Satsa på kommundelscentrum 
avslutas och ersätts med MRP-uppdrag SAM 2015:1 Hela Sundsvall 
ska leva 
 
att MRP-uppdrag SAM 2013:5 Parklyftet – ett grönare och 
tillgängligare Sundsvall avslutas och ersätts med MRP-uppdrag SAM 
2015:C Grönare och tillgängligare Sundsvall 
 
att MRP-uppdrag SAM 2013:12 Stimulera grönt boende avslutas och 
ersätts med MRP-uppdrag SAM 2015:E Stimulera grönt och 
klimatsmart boende 
 
att MRP-uppdrag SAM 2011:20 Belysningsstrategi landsbygd 
avslutas och ersätts med MRP-uppdrag SAM 2015:1 Hela Sundsvall 
ska leva 
 
Ärendet 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i 
planeringen inför 2015 för att säkerställa att nämnderna har gjort en 
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 
2015-2018.  
 
Koncernstaben har gjort en granskning av samtliga nämnders och 
bolags mål och resursplaner. Årets granskning har gjorts senare än 
brukligt eftersom fullmäktiges beslut om mål och resursplan togs 
först i december.  
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Av tidigare års synpunkter har vissa beaktats men flera brister 
kvarstår. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 292 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-06-23, § 157 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kvittering nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2015 – 

slutrapport  
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 179 
• Kommunstyrelsens mål och resursplan 2015 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-02-24, § 24 
• Barn- och utbildningsnämndens mål och resursplan 2015 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2015-02-25 § 24 
• Socialnämndens mål och resursplan 2015 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-02-18, § 21 
• Kultur- och fritidsnämndens mål och resursplan 2015 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-02-17, § 17 
• Lantmäterikontorets skrivelse 
• Lantmäterinämndens protokoll 2015-02-18, §7 
• Stadsbyggnadsnämndens och Lantmäterinämndens mål och 

resursplan 2015 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2015-02-25, § 14 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

mål och resursplan 2015 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

verksamhetsbudget och verksamhetsbeskrivning 
• Miljönämndens handlingar 
• Överförmyndarkontorets skrivelse 
• Överförmyndarnämndens protokoll 2015-02-10, § 14 
• Överförmyndarnämndens mål och resursplan 2015 
• Stadsbackenkoncernens skrivelse 
• Stadsbackenkoncernens protokoll 2014-12-12, § 162 
• Stadsbackenkoncernens mål och resursplan och affärsplan 2015 
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• Stadsbackenkoncernens skrivelse, prioriteringsområden 2015 
• Stadsbackenkoncernens protokoll 2015-03-05, 18 
• Stadsbackenkoncernens mål och resursplan 2015 med 

prioriteringsområden 
• Norra Kajen AB:s protokoll 2014-11-10 
• Norra Kajen AB:s mål och resursplan 2015 
• Medelpads Räddningstjänstförbunds protokoll 2014-12-11 
• Medelpads Räddningstjänstförbunds mål och resursplan 2015 
 
_ _ _ _ 
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§301  Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2015-08-31 
(KS-2015-00476-5) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna återredovisningen av slutredovisade MRP-uppdrag 
enligt koncernstabens skrivelse 2015-09-01 
 
att förklara uppdragen avslutade. 
 
Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som 
nämnderna har slutredovisat från maj-augusti 2015, för 
kommunfullmäktiges godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 356 
• Finans- och näringslivsutskottet protokoll, 2015-09-29 § 196 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-05-13 § 57 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-05-13 § 58 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§302  Delårsrapport januari–augusti 2015 för 
Sundsvalls kommunkoncern 
(KS-2015-00700-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari–augusti 2015 för kommunen och 
kommunkoncernen, samt 
 
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att inte använda överskott på 
medel avsatta för hyra av teaterkvarteren till någon annan 
verksamhet. 
 
Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport januari-augusti samt 
prognos för helår för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet 
uppgår till 116,7 miljoner kronor för kommunen vilket är 57,7 
miljoner kronor sämre än resultatet för samma period 2014 (174,4 
miljoner kronor). Resultatprognosen för 2015 uppgår till 9,0 miljoner 
kronor vilket är 94,7 miljoner kronor sämre än det budgeterade 
resultatet på 103,7 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 344 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-10-05 § 202 
• Koncernstabens skrivelse 
• Delårsrapport januari–augusti 2015 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-09-16 § 82 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2015-09-07 
 
_ _ _ _ 
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§303  Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2015–2016 med plan för 2017–2018 
(KS-2015-00703-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna statusrapport av MRP-uppdrag 2015 enligt 
koncernstabens tjänsteskrivelse 2015-09-18. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och resursplan för 2015-
2016 med plan för 2017-2018. I planen har fullmäktige angivit ett 
antal uppdrag som ska redovisas särskilt till kommunfullmäktige i 
samband med delårsrapporter/årsredovisning och återredovisas till 
kommunfullmäktige när uppdragen är slutförda. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 357 
• Finans- och näringslivsutskottet protokoll, 2015-10-05 § 203 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Statusrapport för uppdrag i MRP 2015–2016 med 
plan för 2017–2018 

 
_ _ _ _ 
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§304  Förvärv av del av fastigheten Sundsvall 
Sjukhuset 1 
(KS-2015-00678-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva del av fastigheten Sundsvall Sjukhuset 1 till priset av 
1100 kr/m2 ljus BTA (bruttoarea), 
 
att riktpriset för förvärvet, grundat på planerad byggnad om ca 10 
500 m2 ljus BTA (bruttoarea), är ca 11 500 000 kr 
 
att förvärvet sker med medel från särskilt investeringsanslag på 30 
mnkr som anvisats i den tekniska omräkningen i MRP 2016 med plan 
för 2017-2018. 
 
att kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att teckna avtalet 
 
Ärendet 
Beslut om förvärv av del av fastigheten Sjukhuset 1 från Landstinget 
Västernorrland, för socialnämndens behov av lokaler för särskilt 
boende samt stödjande verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 367 
• Finans- och näringslivsutskottet protokoll, 2015-09-29 § 200 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2015-08-26 § 137 
• Förslag till ”Köpekontrakt mellan Landstinget Västernorrland och 

Sundsvalls kommun avseende del av fastigheten Sundsvall 
Sjukhuset 1”, 2015-05-13 
o Karta över området 

 
_ _ _ _ 
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§305  SKIFU:s köp av fastigheten Sjukhuset 2 av 
Svenska Rygginstitutet AB 
(KS-2015-00591-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s 
förslag att köpa fastigheten Sjukhuset 2 för 37 miljoner kronor 
genom köp av bolaget Visionsbolaget AB av Svenska Rygginstitutet 
AB,  
 
att fusionera bolaget Visionsbolaget AB med Sundsvalls kommuns 
Industrifastigheter AB efter att ett köp gjorts, 
 
att Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB endast under en 
övergångsperiod får bedriva konkurrerande uthyrningsverksamhet på 
fastigheten Sjukhuset 2,  
 
att uthyrningsverksamheten avsedd i att-sats 3 ska avyttras så snart 
det är möjligt,  
 
att socialnämnden kompenseras för utökade årliga lokalkostnader om 
ca 1 500 000 kr för de verksamheter som flyttats från Grönborg enligt 
beslut i KF 2012-06-18 § 141, samt  
 
att finansiering av kompensation till socialnämnden för utökade 
lokalkostnader för de verksamheter som flyttats från Grönborg sker i 
2016 års kompletteringsbudget samt i mål och resursplan 2017-2018 
med plan för 2019–2020. 
 
Ärendet 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) vill 
köpa fastigheten Sjukhuset 2 genom att köpa bolaget Visionsbolaget 
AB där fastigheten ingår. Säljare är Svenska Rygginstitutet AB och 
de ”paketerar” fastigheten i bolaget Visionsbolaget AB och säljer 
sedan bolaget. Fastigheten består idag i huvudsak av lokaler för 
uthyrning. Några lokaler är tänkta att tillfälligtvis hyras ut 
kommersiellt och några är tänkta att hyras av socialtjänsten. I ett 
senare led ska delar av fastigheten exploateras för bostadsbyggande. 
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Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på följande att-satser: 
 
att godkänna Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s 
förslag att köpa fastigheten Sjukhuset 2 för 37 miljoner kronor 
genom köp av bolaget Visionsbolaget AB av Svenska Rygginstitutet 
AB,  
 
att fusionera bolaget Visionsbolaget AB med Sundsvalls kommuns 
Industrifastigheter AB efter att ett köp gjorts, 
 
att Sundsvalls kommuns Industrifastigheter AB endast under en 
övergångsperiod får bedriva konkurrerande uthyrningsverksamhet 
på fastigheten Sjukhuset 2,  
 
att uthyrningsverksamheten avsedd i att-sats 3 ska avyttras så snart 
det är möjligt,  
 
Vidare yrkar han bifall till följande att-satser: 
 
att socialnämnden kompenseras för utökade årliga lokalkostnader 
om ca 1 500 000 kr för de verksamheter som flyttats från Grönborg 
enligt beslut i KF 2012-06-18 § 141, samt  
 
att finansiering av kompensation till socialnämnden för utökade 
lokalkostnader för de verksamheter som flyttats från Grönborg sker i 
2016 års kompletteringsbudget samt i mål och resursplan 2017-2018 
med plan för 2019–2020. 
 
Stefan Falk (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen 
Berglunds (M) yrkande. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens beslut med bifall från Peder Björk (S) och dels 
Jörgen Berglunds (M) med fleras alternativyrkande. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs av Annelie Luthman (FP) och ska verkställas. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som 
röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som röstar för 
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Jörgen Berglunds (M) med fleras förslag röstar NEJ. Voteringen 
resulterar i 58 JA-röster och 23 NEJ-röster, se bilaga 2. 
 
Efter genomförd votering finner ordföranden att kommunfullmäktige 
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Lina Heidbenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg 
(M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Gunilla Molin (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen Berglund (M), 
Tom Emanuelz (M), Thomas Burman (M), Habib Effati (M), Bertil 
Kjellberg (M), Jan Heijbel (M), Sven Bredberg (M), Patrik 
Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten (FP), Stefan Falk (FP), Maria 
Lilja (FP), Annelie Luthman (FP), Arne Engholm (FP), Hans 
Brynielsson (KD) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Jäv 
Elisabeth Gisslin Burman (M) anmäler jäv och ersätts av Gunilla 
Molin (M) under behandlingen av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 368 
• Finans- och näringslivsutskottet protokoll, 2015-09-29 § 201 
• Koncernstabens skrivelse 

o Karta över fastigheten 
• SKIFU protokoll 2015-05-12 
• SKIFU skrivelse  2015-07-01 

o Kalkyl för fastigheten Sjukhuset 2 
o Köpekontrakt och köpebrev utkast 150701 
o Aktieöverlåtelseavtal utkast 150611 

• Stadsbackens skrivelse 
• Stadsbacken AB protokoll 2015-08-21 § 122 
• Koncernstabens fastighetsstrategs PM 2015-03-24 
• Rättsliga förutsättningar för  lokaluthyrning i kommunal regi 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2015-08-25 § 122 
 
_ _ _ _ 
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§306  Revidering av "Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda" 
(KS-2015-00419-6) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls 
kommun, daterad 2015-09-11. 
 
Ärendet 
Ärendet är en revidering av Bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag 
i Sundsvalls kommunkoncern. 
 
Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
arvodeskommitténs förslag, med bifall från Niklas Säwén (S). Detta 
blir kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 348 
• Arvodeskommitténs skrivelse 
• Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommun-
koncern, 2014-04-10, reviderad 2015-09-11 
o Bestämmelser för månadsarvoden 

 
_ _ _ _ 
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§307  Organisatorisk tillhörighet för förebyggande 
föräldrastöd i Sundsvalls kommun 
(KS-2015-00524-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att barn- och utbildningsnämnden ska utgöra organisatorisk till-
hörighet för det förebyggande föräldrastöd som kommunen har att 
erbjuda,  
 
att barn- och utbildningsnämnden samordnar arbetet med såväl 
interna som externa parter, 
 
att kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt 
socialnämnden, ska samverka med barn- och utbildningsnämnden i 
det förebyggande föräldrastödet, 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utifrån projektet ta 
fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med det förebyggande 
föräldrastödet, 
 
att verksamheten finansieras genom överföring av redan avsatta 
medel, till barn- och utbildningsnämnden, inom kommunstyrelsens 
ram på 1,3 mkr i MRP 2016 och framåt, samt 
 
att kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott får en 
statusrapport av verksamheten i mars 2016. 
 
Ärendet 
Detta ärende handlar om att besluta om organisatorisk tillhörighet av 
förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls kommun.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 355 
• Infrastruktur- och serviceutskottet protokoll, 2015-09-15 § 117 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-03-30 § 183 
 
_ _ _ _ 
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§308  Fortsatt hantering av Back 2 Basic 
(KS-2015-00356-6) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kultur- och fritidsnämndens uppdrag om att ta fram en modell för 
att ge bidrag till projekt med inriktning på stöd till barn och 
ungdomar i socialt utsatta områden återkallas (kommunfullmäktiges 
beslut, 2015-06-22 § 243) 

 
att kultur- och fritidsnämnden får till uppdrag att ta fram ett 
regelverk för föreningsstöd för att utjämna sociala skillnader mellan 
bostadsområden, 

 
att föreningsstödet ska vara möjligt för alla föreningar att söka,  
 
att föreningsstödet för att utjämna sociala skillnader mellan 
bostadsområden ska finnas från och med 1 januari 2017, 

 
att ovanstående föreningsstöd ska finansieras från och med 1 januari 
2017 genom den av kommunfullmäktige föreslagna 1 miljon kronor 
till kultur- och fritidsnämnden med inriktning på stöd till barn och 
ungdomar i socialt utsatta områden, samt 

 
att finansieringen ska beaktas i planeringsförutsättningarna för MRP 
2017-2020. 
 
Ärendet 
Detta ärende rör fortsatt hantering av Back 2 Basic, och att inrätta ett 
nytt föreningsstöd för att utjämna sociala skillnader mellan 
bostadsområden. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 364 
• Plan- och utvecklingsutskottet rotokoll, 2015-09-29 § 51 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-05-25 § 220 
 
_ _ _ _ 
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§309  Plan för oljeskadeskydd för Timrå och 
Sundsvalls kommuner 
(KS-2015-00648-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa plan för oljeskadeskydd för Sundsvalls kommun, 
daterad 2015-08-25. 
 
Ärendet  
Planen är framtagen för att utgöra ett stöd för Räddningstjänsten och 
kommunernas krisledningsorganisationers arbete vid ett oljeutsläpp 
eller vid ett utsläpp av en större mängd farligt gods till havs. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 352 
• Finans- och näringslivsutskottets protokollsutdrag, 2015-09-29  

§ 193 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till ”Plan för oljeskadeskydd” 
 
_ _ _ _ 
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§310  Krisledningsplan för Sundsvalls kommun 
(KS-2015-00646-3) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva krisledningsplan för Sundsvalls kommun inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, fastställd av 
kommunfullmäktige 2012-02-13, 
 
att fastställa krisledningsplan för Sundsvalls kommun inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2015–2018. 
 
Ärendet 
Krisledningsplanen ska uppdateras en gång per mandatperiod. 
Länsstyrelsen har uppföljningsansvar av kommunens arbete med 
krisberedskap enligt Lag (2006:544) och uppmanar kommunerna att 
uppdatera krisledningsplanen det första året i mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12,§ 350 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-09-29 § 191 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till ”Krisledningsplan för Sundsvalls kommun – inför och 

vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap” 

 
_ _ _ _ 
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§311  Styrdokument för krisberedskap för 
Sundsvalls kommun 
(KS-2015-00647-3) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa styrdokumentet för krisberedskap i Sundsvalls kommun 
2015–2018. 
 
Ärendet 
Nytt dokument som ska finnas i alla kommuner och vara beslutat av 
kommunfullmäktige. Syftet med styrdokumentet för krisberedskap är 
att beskriva kommunens arbete med krisberedskap och inriktning för 
hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden samt redovisa hur 
den ekonomiska ersättningen från Myndigheten för samhällskydd 
och beredskap (MSB) ska användas under mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 351 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2015-09-29 § 192 
• Koncernstabens skrivelse 
• Förslag till ”Styrdokument för krisberedskap för Sundsvalls 

kommun 2015–2018” 
 
_ _ _ _ 
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§312  Reglemente för krisledningsnämnden – 
revidering 
(KS-2015-00643-3) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det reviderade reglementet för krisledningsnämnden enligt 
koncernstabens förslag i tjänsteskrivelse 2015-09-01 och att 
ändringen gäller från och med 2016-01-01. 
 
Ärendet 
En översyn av krisledningsnämndens reglemente har visat att detta 
innehåller missvisande och oriktiga uppgifter.   
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 394 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-09-29 § 56 
• Koncernstabens skrivelse 
• Nu gällande ”Reglemente för Sundsvalls kommuns 

krisledningsnämnd”, beslutat 2012-02-13 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2015-10-26 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§313  Tillägg till ägardirektiv för Sundsvall Elnät 
AB 
(KS-2015-00634-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreslagna tillägg och ändringar av ägardirektiven för 
Sundsvall Elnät AB. 
 
Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-22 beslutade 
fullmäktige att ägardirektivet för Sundsvall Elnät AB skulle 
förtydligas med tillägget att bolagets verksamhet även omfattar 
fiberutbyggnad på landsbygden.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 365 
• Finans- och näringslivsutskottet protokoll, 2015-09-29 § 190 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-06-22 § 252 
• Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen, beslutad 

2009-09-28, rev. 2011-02-28, rev. 2013-03-25 
 
_ _ _ _ 
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§314  Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2016 med plan för 2017 
 (KS-2015-00675-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2016: 
25 januari, 29 februari, 29 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 26 
september, 31 oktober, 28 november och 19 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2017:  
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 25 
september, 30 oktober, 27 november och 18 december, 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 
 
Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2016 med plan för 2017. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 346 
• Koncernstabens skrivelse 

o Sammanträdesdagar 2016 med plan för 2017 
 
_ _ _ _ 
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§315  Motion (C) om strategisk upphandling 
(KS-2014-00325-3) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionens första yrkande,   
 
att bifalla motionens andra yrkande genom att kommunstyrelsen ges 
i uppdrag att genomföra en förstudie, samt 
 
att anse motionens tredje yrkande besvarat.  
 
Ärendet 
Centerpartiet har väckt en motion om att kommunen ska utreda 
förutsättningarna för att inrätta en särskild nämnd med ansvar för 
strategisk upphandling. Motionärerna vill också att förutsättningarna 
för att införa samordnad varudistribution i kommunen ska utredas. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 369 
• Plan- och utvecklingsutskottet protokoll, 2015-09-29 § 31 
• Koncernstabens skrivelse 
• Motion (C) om strategisk upphandling, 2014-03-31 
 
_ _ _ _ 
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§316  Motion från Ingrid Möller (-) om hantering av 
nya främmande ord 
(KS-2014-00796-3) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Ingrid Möller (-) lämnade 6 oktober 2014 in en motion, KS-2014-
00796-1, om hantering av nya främmande ord. Motionen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att nya begrepp som namnsätts med 
främmande ord inledningsvis behandlas på en språkinstans innan de 
sprids inom kommunkoncernen. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-12, § 370 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2015-09-29 § 58 
• Koncernstabens skrivelse 
• Motion från Ingrid Möller (-) om hantering av nya främmande 

ord, daterad 2014-10-06 
 
_ _ _ _ 
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§317  Korta frågor - korta svar 
(KS-2015-00007) 
 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet 
att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får 
även ställas till ordföranden eller vice ordföranden i en nämnd eller 
kommunstyrelsens utskott. 
 
Överläggning 
• Annelie Luthman (FP) ställer en fråga om att byta ut felande 

lekutrustning och om det finns budget för att åtgärda felen. 
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan 
 
• Habib Effati (M) ställer en fråga om det finns någon plan för att 

informera föräldrar till elever om att gymnastiksaler kommer att 
användas för transitflyktingar 

João Pinheiro (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar 
på frågan. 
 
• Thomas Burman (M) ställer en fråga om tillgång till el i 

husvagnarna till hemlösa. 
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar på 
frågan. 
 
• Jörgen Berglund (M) ställer en fråga om att sälja mitthems 

lägenheter i stenstan. 
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, ordförande, svarar på 
frågan. 
 
• Ingeborg Wiksten (FP) ställer en fråga om kommunen har något 

som liknar Härnösands kommuns funktion ”flyktingvän”. 
Christiane Rüdiger (V), nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integrations ordförande, svarar på frågan. 
 
• Thomas Burman (M) ställer en fråga om hur man har löst 

problemet med en ny uppställningsplats. 
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar på 
frågan. 
 
_ _ _ _ 
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§318  För kännedom 
(KS-2015-00008) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 
Ärenden 
 
• Socialnämndens rapportering av verkställda beslut enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
28 a § 2:a kvartalet, 2015 (KS-2015-00767) 

 
• Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2015-08-31 för 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län” (KS-2015-00329) 

 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 2015-10-
13 (KS-2015-00057) 

 
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2015-10-13 (KS-2015-00010), 

reviderade 2015-10-23, utskickat via mail 
 
_ _ _ _ 
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Jenny Bjerkås (S) X
Tobias Larsson (S) X
Adele Flodin (S) X
Stefan Eriksson (S) X
Olof Andersson (S) X
Bodil Hansson (S) X
Niklas Säwén (S) X
Christina Nordenö (S) X
Roger Johansson (S) X
Cathrine Edström (S) X
Jan Lahti (S) X
Priscilda Helenius (S) X
Lena Sjöberg (S) X, §§ 303 – 318 Annika Söderberg §§ 293 – 302
Malin Larsson (S) X
Tommy Eriksson (S) X
Lisa Lööf (S) X
Jan-Olov Lampinen (S) X
Ann-Charlotte Evrung (S) X
Burhan Hussain (S) X
Soili Sollén (S) X
Peter Byström (S) X
Jeanette Hedlund (S) X
Niclas Burvall (S) X
Lina Heidenbeck (M) X
Margareta Engström (M) X
Hjördis Bredberg (M) X
Bertil Swenson (M) X
Mikael Gäfvert (M) X
Alicja Kapica (M) X
Elisabeth Gisslin Burman (M) X, ej § 305 p.g.a. jäv Gunilla Molin § 305
Mats-Johan Adner (M) X
Jörgen Berglund (M) X

1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.
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Tom Emanuelz (M) X   
Per-Magnus Forsberg (M) - Thomas Burman §§ 293 – 318 
Habib Effati (M) X   
Bertil Kjellberg (M) X   
Elin Nilsson (M) - Jan Heijbel §§ 293 – 318 
Sven Bredberg (M) X   
Patrik Gustavsson (M) X   
Ingeborg Wiksten (FP) X   
Stefan Falk (FP) X   
Maria Lilja (FP) X   
Annelie Luthman (FP) X   
Arne Engholm (FP) X   
Hans Forsberg (C) X   
Anne-Li Sjölund (C) X   
Kjell Bergkvist (C) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Annicka Burman (V) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Hicham Elkahtib (V) X   
Hans Brynielsson (KD) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Maria Algotsson (MP) - Birgir Hjörleifsson §§ 293 – 318 
Johanna Thurdin (MP) X   
Tina Hellberg (MP) X   
Johnny Skalin (SD) X   
Lars Skoglund (SD) X   
Sven Nordlund (SD) X   
Stig Bergström (SD) - Ove Skalin §§ 293 – 318 
Jan Björnefax (SD) X   
Roland Persson (SD) X   
Christina Vallsten (SD) X   
Börje Mattsson (SD) X   



Närvarolista

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Bilaga 1

Sida
3 (3)

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande

Ersättare Parti Närvarande2 Tjänstgör paragraf 

Patrik Eriksson (S) X 293 – 318
Roland Grafström (S) X
Cecilia Edholm (S) X
Lars-Åke Andersson (S) X
Håkan Byberg (S) X
Rose-Marie Antonic (S) X
Michael Sjödin (S) X
Carina Staf (S) X
Kristoffer Högstedt Gustavsson (S) X
Elisabeth Unander (S) -
Hans Backlund (S) X
Frida Burman (S) X
Leif Wiklund (S) X
Ulf Sjölinder (S) -
Annika Söderberg (S) X §§ 293 – 302
Kent Larsson (S) X
Rebecca Lampinen (S) X
Robert Kuusikko (S) X
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) -
Thomas Burman (M) X §§ 293 – 318
Eva Lohman (M) -
Jan Heijbel (M) X §§ 293 – 318
Gunilla Molin (M) X § 305
Martin Ahlström (M) X
Linus Johansson (M) X
Åse Johansson (M) X
Per Wahlberg (M) -
Ulla Norgren (FP) X
Lars Holmgren (FP) X
Jonas Öhrnell (FP) -
Erik Thunström (C) X
Anna Edin (C) -
Elisabet Finné (V) X
Åke Johansson (V) X
Bertil Hörnqvist (KD) X
Miriam Monsell (KD) -
Birgir Hjörleifsson (MP) X §§ 293 – 318
Birgitta Skoglund (MP) X
Mats Hellhoff (SD) -
Ove Skalin (SD) X §§ 293 – 318
Anders Haraldh (SD) X
Magnus Fagerström (SD)

2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.
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Parti 
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Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S) Patrik Eriksson X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Sabina Tjärnberg (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S)  X    
Samreen Malik (S)  X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S)  X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S)  X    
Tobias Larsson (S)  X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Olof Andersson (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S)  X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Peter Byström (S)  X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Lina Heidenbeck (M)   X   
Margareta Engström (M)   X   
Hjördis Bredberg (M)   X   
Bertil Swenson (M)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Alicja Kapica (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M) Gunilla Molin  X   
Mats-Johan Adner (M)   X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M) Thomas Burman  X   
Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M)   X   
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Elin Nilsson (M) Jan Heijbel  X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (FP)   X   
Stefan Falk (FP)   X   
Maria Lilja (FP)   X   
Annelie Luthman (FP)   X   
Arne Engholm (FP)   X   
Hans Forsberg (C)  X    
Anne-Li Sjölund (C)  X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V)  X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Hans Brynielsson (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Angel Villaverde (MP)      
Maria Algotsson (MP) Birgir Hjörleifsson X    
Johanna Thurdin (MP)  X    
Tina Hellberg (MP)  X    
Johnny Skalin (SD)  X    
Lars Skoglund (SD)  X    
Sven Nordlund (SD)  X    
Stig Bergström (SD) Ove Skalin X    
Jan Björnefax (SD)  X    
Roland Persson (SD)  X    
Christina Vallsten (SD)  X    
Börje Mattsson (SD)  X    
   53 23 0 0 
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