
 

Sammanträdesprotokoll  

Kommunfullmäktige   
 
 

 
 

 
Kommunfullmäktige 19 december 2016   
 
 Sid 
 
Justering .................................................................................................. 2 

§ 240  Information från tillförordnad kommundirektör Anneli 
Wikner   .................................................................................................. 3 

§ 241  Allmänhetens frågestund ........................................................ 4 

§ 242  Information om livsmiljöanalysen .......................................... 5 

§ 243  Frågor enligt kommunallagen ................................................. 6 

§ 244  Inkomna motioner ................................................................... 7 

§ 245  Inkomna interpellationer ......................................................... 8 

§ 246  Interpellationssvar - om Sundsvalls attraktivitet ..................... 9 

§ 247  Interpellationssvar - om krisande skolresultat ...................... 10 

§ 248  Valärenden ............................................................................ 11 

§ 249  SKIFU:s förvärv av fastigheter genom köp av bolaget 
Jernhusen Stockholm 136 AB inför utveckling av nytt resecentrum ... 12 

§ 250  Fördelning av statlig schablonersättning för vissa personer 
med uppehållstillstånd i Sundsvalls kommun - ny modell ................... 14 

§ 251  Avgifter för vård och omsorg 2017 ...................................... 15 

§ 252  Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2017 17 

§ 253  Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
för 2017  ................................................................................................ 19 

§ 254  Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för 2017 ... 21 

§ 255  Taxa inom strålskyddslagens område för 2017 .................... 23 

§ 256  Taxa inom miljöbalkens område för 2017 ............................ 25 

§ 257  Korta frågor - korta svar ....................................................... 27 

§ 258  För kännedom ....................................................................... 28 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 1 
 

 
 

 

Tid 
Ajournering 

Kl 13.00–16.15 
Kl 14.50–15.15   

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Voteringar Voteringsresultat enligt bilaga 2 

Sekreterare Patrik Jansson 

Justeras 2016-12-27 

  

  

Underskrifter  Arianne Sundman Patrik Jansson 
  Ordförande Sekreterare 

  

  

 
  Diana Kapitanska Tina Hellberg 
  Justerare Justerare 

  
 
Protokollet omfattar §§ 240–258 
 
 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-12-19 2016-12-27 2016-12-28 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2017-01-19 2016-12-28 – 2017-01-17 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/


 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 2 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Justering 
 
Till justerare utses Diana Kapitanska och Tina Hellberg med Jan 
Lathi och Johanna Thurdin som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 240  Information från tillförordnad 
kommundirektör Anneli Wikner 
(KS-2016-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde ger tillförordnad kommundirektör Anneli 
Wikner en kort presentation av sig själv. Hon berättar bland annat om 
sina tidigare arbetslivserfarenheter och redogör för sina förväntningar 
på rollen som tillförordnad kommundirektör för Sundsvalls kommun. 
Hon avslutar med att önska alla en god jul och ser fram emot det 
gemensamma arbetet under 2017. 
 
_ _ _ _ 
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§ 241  Allmänhetens frågestund 
(KS-2016-00004) 

Ärendet 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i 
fullmäktige. Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 
fredagen före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
• Ingemar Söderström ställer en fråga om hur stadslinjerna med 

omnejd kommer att anslutas till det nya resecentret.  
Frågan besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 

 
• Arthur Löwinger ställer en fråga huruvida det finns reglering i 

inköpsstrategin för Sundsvalls kommunkoncern ifall leverantörer 
inte håller de ekonomiska måtten.  
Frågan besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 

 
• Jan Ström ställer en fråga om nerfallna träd och röjning av sly 

utmed strandpromenaden efter Alnösundet.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 

 
• Ragnhild Widgren ställer en fråga om skyskrapan på stora torget 

och demokratin.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 

_ _ _ _ 
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§ 242  Information om livsmiljöanalysen 
(KS-2016-00978) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Överläggning  
Vid dagens sammanträde informerar avdelningschef för strategisk 
samhällsutveckling Eva Carron och miljöstrateg Sofie Eriksson om 
livsmiljöanalysen. Eva inleder med att ge en kort presentation av sig 
själv vilket följs av att Sofie ger en föredragning om 
livsmiljöanalysen. 
 
Livsmiljöanalysen är en uppföljning av målen i RIKARE, Sundsvalls 
hållbara tillväxtstrategi till år 2021. Analysen bygger på en mängd 
olika data och har tagits fram av en arbetsgrupp på avdelningen för 
strategisk samhällsutveckling. 
 
Måluppfyllelsen rör områdena befolkningstillväxt, logistiklösningar, 
sysselsättning, mångfald, livsmiljö och utbildningssystemet. Sofie 
informerar att det utifrån analysen bedöms sannolikt att de två 
förstnämnda målen kommer nås, att det är ovisst om målen som rör 
sysselsättning, mångfald och livsmiljö kommer nås. Det finns 
utmaningar när det kommer till utbildningssystemet vars mål 
sannolikt inte kommer nås till 2021. 
 
_ _ _ _ 
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§ 243  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2016-00011) 

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 fredagen före 
fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
Inga frågor enligt kommunallagen har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 244  Inkomna motioner 
(KS-2016-00910, KS-2016-00913, KS-2016-00975, KS-2016-00976) 

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

• Motion (MP) angående att inrätta kommunala verksamheter 
för asylsökande. 

• Motion (L) om att bygga om duschar så elever vågar duscha. 
• Motion (KD) angående införande av tidigare förlagd praxis av 

dyslexiutredningar för elever i Sundsvalls kommun. 
• Motion (SD) om ekonomiskt bistånd. 

Ärendet 
Fyra motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (MP) angående att inrätta kommunala verksamheter för 

asylsökande, 2016-11-28 
• Motion (L) om att bygga om duschar så elever vågar duscha, 

2016-11-24 
• Motion (KD) angående införande av tidigare förlagd praxis av 

dyslexiutredningar för elever i Sundsvalls kommun, 2016-12-19 
• Motion (SD) om ekonomiskt bistånd, 2016-12-19 

 
_ _ _ _ 
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§ 245  Inkomna interpellationer 
(KS-2016-00954) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att följande interpellation får ställas: 
 
• Interpellation om ”beslut om indragning personlig assistent”. 

Bakgrund 
En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde. 
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation från Ingeborg Wiksten (L) till Malin Larsson (S) 

om ”beslut om indragning personlig assistent”, inlämnad 2016-
12-16 

 
_ _ _ _ 
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§ 246  Interpellationssvar - om Sundsvalls 
attraktivitet 
(KS-2016-00783) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Arne Engholm 
(L) den 31 oktober 2016 en interpellation om Sundsvalls attraktivitet 
till kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 

Överläggning 
Arne Engholm (L) presenterar interpellationen och Peder Björk (S) 
besvarar frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal 
replikskiften mellan interpellanten och svaranden. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Peder 

Björk (S) 
• Interpellation från Arne Engholm (L) till Peder Björk (S) ”Är 

Sundsvalls kommun tillräckligt attraktiv?”, daterad 2016-10-19 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-10-31 § 206 
 
_ _ _ _ 
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§ 247  Interpellationssvar - om krisande 
skolresultat 
(KS-2016-00912) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Johanna Thurdin 
(MP) den 28 november 2016 en interpellation om krisande 
skolresultat till kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 

Överläggning 
Johanna Thurdin (MP) presenterar interpellationen och Peder Björk 
(S) besvarar frågorna som ställs i densamma. Därefter följer ett antal 
replikskiften mellan interpellanten och svaranden. 
 
Ärendet avslutas med en debatt om ämnet där alla ledamöter har 
möjlighet att delta. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Peder 

Björk (S) 
• Interpellation från Johanna Thurdin (MP) till Peder Björk (S) 

”Interpellation om krisande skolresultat”, daterad 2016-11-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-11-28 § 226 
 
_ _ _ _ 
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§ 248  Valärenden 
(KS-2016-00010) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Ulla Näsmans (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden, 
  
att bevilja Kerstin Böhlmarks (V) avsägelse som ersättare i 

Överförmyndarnämnden MITT, 
  
att notera Länsstyrelsens beslut om val av Evert Nederberg (S) som ny 

ersättare i kommunfullmäktige från och med 14 december 2016 
efter Cecilia Edholm (S) för återstående delen av mandatperioden, 

  
att bevilja Samreen Malik (S) avsägelse som ledamot i 

kommunfullmäktige, 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-12-08, reviderad 2016-12-16 

samt kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde 
 
_ _ _ _ 
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§ 249  SKIFU:s förvärv av fastigheter genom köp 
av bolaget Jernhusen Stockholm 136 AB inför 
utveckling av nytt resecentrum  
(KS-2016-00801-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att SKIFU AB förvärvar bolaget Jernhusen Stockholm 
136 AB (559016-4389), innehållande fastigheterna Sundsvall 
Östermalm 1:34, Sundsvall Östermalm 3:1 samt Sundsvall 
Östermalm 3:2, av Jernhusen AB, för en preliminär köpeskilling 
inklusive skuld till säljaren uppgående till totalt 111 350 000 kronor, 
 
att godkänna att SKIFU AB efter förvärvet fusionerar bolaget med 
SKIFU AB, 
 
att välja styrelsen i SKIFU AB till styrelse i bolaget Jernhusen 
Stockholm 136 AB till dess bolaget är fusionerat med SKIFU AB, 
 
att SKIFU AB efter förvärv och fusion påbörjar ett arbete, 
gemensamt med kommunen, att planera hur fastigheterna som 
förvärvats bäst nyttjas inom kommunkoncernen. 

Ärendet 
Stadsbacken AB föreslår att SKIFU AB förvärvar bolaget Jernhusen 
Stockholm 136 AB innehållande fastigheterna Sundsvall Östermalm 
1:34, Sundsvall Östermalm 3:1 samt Sundsvall Östermalm 3:2, av 
Jernhusen AB. 

Överläggning 
Annicka Burman (V) och Peder Björk (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 

i syfte att förhandla ner priset. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins (SD) förslag om 
återremiss av ärendet.  
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Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Reservation 
Johnny Skalin (SD), Ove Skalin (SD), Stig Bergström (SD), Jan 
Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD), Börje 
Mattsson (SD) och Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 
Jäv antecknas för Hans Backlund (S) och Elisabeth Gisslin Burman 
(M). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsen protokoll, 2016-12-05 § 310 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-11-22 § 126 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00801-2 
• Stadsbacken AB protokoll, 2016-10-24 § 110 
• Stadsbacken AB PM-beslut Resecentrum 
• SKIFU protokoll, 2016-10-05 
• Aktieöverlåtelseavtal utkast, 2016-09-28 
• SKIFU tjänsteskrivelse, 2016-09-27 
• SKIFU kalkyl Resecentrum 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-07-08 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-06-27 § 159 
• Miljöteknisk undersökning Östermalm 3_1, 2016-09-16 
• SVEFAs värdering Sundsvall Östermalm 1.34 
• SVEFAs värdering Sundsvall Östermalm 3.1 
• SVEFAs värdering Sundsvall Östermalm 3.2 

 
_ _ _ _ 
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§ 250  Fördelning av statlig schablonersättning för 
vissa personer med uppehållstillstånd i 
Sundsvalls kommun - ny modell  
(KS-2016-00526-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för fördelning av den statliga 
schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända, enligt 
koncernstabens förslag daterat 2016-11-07. 

Ärendet 
Koncernstaben har utarbetat ett förslag till riktlinjer för fördelning av 
den statliga schablonersättning som kommunen får vid mottagande 
av nyanlända som kommunplacerats. Förslaget har remitterats till 
berörda nämnder för synpunkter. Barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, nämnden för arbetsmarknad vuxenutbildning och 
integration, kultur- och fritidsnämnden och överförmyndarnämnden 
har lämnat synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 316 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-11-22 § 127 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00526-7  
• Riktlinjer fördelning av statlig schablonersättning 
• Överförmyndarnämndens protokoll, § 61, 2016 
• Socialnämndens protokoll, 2016-09-21 § 163 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2016-09-28 § 122 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2016-09-28 § 81 
• Socialtjänstens skrivelse, 2016-09-15 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integrations 

protokoll, 2016-09-21 § 88 
• Remissvar - Barn och utbildningsnämnden 
• Remissvar - Kultur- och fritidsnämnden 
• Remissvar - Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning, 

integration 
 
_ _ _ _ 
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§ 251  Avgifter för vård och omsorg 2017 
(KS-2016-00727-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Ändring av taxorna för vård och omsorg.  

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras 
med följande motivering: 
 

att kommunfullmäktige återremitterar ärendet med 
motiveringen att ärendet ska kompletteras med följande 
jämförelser och beräkningar; avgiftshöjningarnas effekt för 
olika inkomstgrupper ur ett jämställdhetsperspektiv samt 
möjligheten att nå en inkomstförstärkning om 15 miljoner 
kronor med hänsyn tagen till maxtaxans effekter. 

 
I andra hand yrkar hon på följande: 
 

att kommunfullmäktige avslår de föreslagna ändringarna 
med anledning av att fullmäktiges tidigare program om 
”Valfrihet och mångfald” först ska genomföras innan 
avgiftshöjningar behandlas och att redan avsatta medel i 
budget för 2017 till socialnämnden används för tillfällig 
inkomstförstärkning i det fall behov uppstår. 

 
Hans Brynielsson (KD), Stefan Falk (L), Angel Villaverde (MP), 
Mikael Gäfvert (M) och Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till Alicja 
Kapicas (M) förslag till beslut. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag till samtliga attsatser i ärendet. 
Vidare yrkar han på: 
 

att nuvarande avgifter minskas med 5 procent. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 16 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
Malin Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
  
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Vidare önskar han få lämna en protokollanteckning i händelse av att 
ärendet återremitteras.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Alicja Kapica (M) med fleras förslag 
och dels Johnny Skalins (SD) förslag. 
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Votering begärs av Jörgen Berglund (M) och genomförs med 
följande propositionsordning, de som röstar för att ärendet ska 
avgöras idag röstar JA och de som röstar för att ärendet ska 
återremitteras röstar NEJ. Voteringen resulterar i 54 JA-röster och 27 
NEJ-röster, se bilaga 2. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.  
  
Ordföranden godkänner att Peder Björks (S) protokollanteckning får 
lämnas.  

Protokollsanteckning 
Peder Björk (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

Jag vill uppmärksamma kommunens revisorer på att (M), (L), 
(KD) & (MP) genom sitt yrkande om återremiss kraftigt 
försvårar möjligheten att få socialnämndens ekonomi i balans 
under 2017. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 315 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-11-15 § 108 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00727-2 
• Socialnämndens protokoll, 2016-09-21 § 165 
• Socialtjänstens skrivelse, 2016-09-14 
_ _ _ _ 
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§ 252  Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2017 
(KS-2016-00691-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för uppdrag inom 
miljöområdet (daterad 2016-08-25),   
 
att fastställa timtaxan för uppdragsverksamhet inom miljöområdet 
för år 2017 till 930 kr,   
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen Berglunds (M) förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 318 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-11-15 § 106 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00691-2 
• Miljönämndens protokoll, 2016-09-13 § 53 
• Miljökontorets skrivelse, 2016-08-25 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2017 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 253  Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel för 2017 
(KS-2016-00692-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för kontroll av handel 
med vissa receptfria läkemedel (daterade 2016-08-25),  
 
att fastställa timtaxan för kontroll av handel med vissa receptfria 
läkemedel för år 2017 till 930 kr,   
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för kontroll av handel med vissa 
receptfria läkemedel.    

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen Berglunds (M) förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 20 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 319 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-11-15 § 107 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00692-2 
• Miljönämndens protokoll, 2016-09-13 § 54 
• Miljönämndens arbetsutskotts protokoll, 2016-09-06 
• Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel för 

2017 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 254  Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2017 
(KS-2016-00693-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för offentlig 
livsmedels- och foderkontroll (daterad 2016-05-28),  
 
att fastställa att timtaxan för planerad, offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för år 2017 ska vara 1 147 kr, 
 
att fastställa att timtaxan för registrering, godkännande och extra 
offentlig kontroll för år 2017 ska vara 930 kr, 
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll.   

Överläggning 
Tom Emanuelz (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Tom Emanuelz (M) förslag. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 317 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-11-15 § 103 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00693-2 
• Miljönämndens protokoll, 2016-09-13 § 55 
• Miljökontorets skrivelse, 2016-08-25 
• Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för 2017 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 255  Taxa inom strålskyddslagens område för 
2017  
(KS-2016-00694-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område (daterad 2016-05-28),  
 
att fastställa timtaxan inom strålskyddslagens område för år 2017 till 
930 kr,   
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen Berglunds (M) förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 24 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 320 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-11-15 § 104 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00694-2 
• Miljönämndens protokoll, 2016-09-13 § 56 
• Miljökontorets skrivelse, 2016-08-25 
• Taxa inom strålskyddslagens område för 2017 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 256  Taxa inom miljöbalkens område för 2017 
(KS-2016-00696-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa av miljönämnden föreslagen taxa för tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens område (daterade 2016-08-25) inklusive 
taxebilagorna 1, 2 och 3,  
 
att fastställa timtaxan inom miljöbalkens område för år 2017 till 930 
kr,   
 
att bemyndiga miljönämnden att höja timavgiften årligen med en 
procentsats som motsvarar Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV), 
samt  
 
att de nya avgifterna ska gälla från 2017-01-01.  

Ärendet 
Ändring av miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken.  

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar avslag på ärendet med motiveringen att 
ärendet bör behandlas i samband med att ”Motion (M) om stärkt och 
förbättrad avgiftsmodell” (KS-2015-00417) bereds. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Jörgen Berglunds (M) förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2016-12-05 § 321 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2016-11-15 § 105 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00696-2 
• Miljönämnens protokoll, 2016-09-13 § 58 
• Miljökontorets skrivelse, 2016-08-25 
• Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 
• Taxebilaga 1 
• Taxebilaga 2 
• Taxebilaga 3 
• SKL Handläggningskostnader per timme 2015-04-13 
 
_ _ _ _ 
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Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 257  Korta frågor - korta svar 
(KS-2016-00007) 
 

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 
• Mikael Gäfvert (M) ställer en fråga om framtida användning av 

historiska och funktionella namn på stadsdelar och gator. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 

 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 258  För kännedom 
(KS-2016-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad 
2016-12-06 

 
• Valärenden – vakanta uppdrag per 2016-12-08, reviderad 2016-

12-16 (KS-2016-00010) 
 
_ _ _ _ 
 
 



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2016-12-19 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
1 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Peder Björk (S) X    
Diana Kapitanska (S) X    
João Pinheiro (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
Stefan Broman (S) X    
Patrik Eriksson (S) X    
Kjell Andersson (S) X    
Therese Westin (S) X  Roland Grafström §§ 249-258 
Samreen Malik (S) -  Håkan Byberg §§ 240-258 
Åsa Ulander (S) X    
Anders Hedenius (S) X    
Lena Österlund (S) -  Rose-Marie Antonic §§ 240-258 
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) -  Hans Backlund 

 
Leif Wiklund 

§§ 240-248, 
250-258 
§ 249 

Cathrine Edström (S) -  Frida Burman §§ 240-258 
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) -  Ulf Sjölinder §§ 240-258 
Jeanette Hedlund (S) X    
Niclas Burvall (S) X    
Lina Heidenbeck (M) X    
Margareta Engström (M) -  Thomas Burman §§ 240-258 
Hjördis Bredberg (M) X    
Bertil Swenson (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Alicja Kapica (M) X    
Elisabeth Gisslin 
Burman 

(M) X § 249 Linus Johansson § 249 

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2016-12-19 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
2 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Mats-Johan Adner (M) -  Jan Heijbel §§ 240-258 
Jörgen Berglund (M) X    
Tom Emanuelz (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Habib Effati (M) X    
Bertil Kjellberg (M) -  Gunilla Molin §§ 240-258 
Elin Nilsson (M) X    
Sven Bredberg (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X  Linus Johansson §§ 252-258 
Ingeborg Wiksten (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Maria Lilja (L) X    
Annelie Luthman (L) -  Ulla Norgren §§ 240-258 
Arne Engholm (L) X    
Hans Forsberg (C) X    
Anne-Li Sjölund (C) -  Anna Edin §§ 240-258 
Kjell Bergkvist (C) X    
Linnéa Kjellman (C) X    
Hans Zetterkvist (V) X    
Annicka Burman (V) X    
Christiane Rüdiger (V) X    
Hicham Elkahtib (V) X  Elisabet Finné §§ 248-258 
Hans Brynielsson (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Angel Villaverde (MP) X    
Maria Algotsson (MP) -  Birgir Hjörleifsson §§ 240-258 
Johanna Thurdin (MP) X    
Tina Hellberg (MP) X    
Johnny Skalin (SD) X    
Lars Skoglund (SD) X  Ove Skalin §§ 249-258 
Sven Nordlund (SD) -  Mats Hellhoff §§ 240-258 
Stig Bergström (SD) X    
Jan Björnefax (SD) X    
Roland Persson (SD) X    
Christina Vallsten (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2016-12-19 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
3 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 

Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Roland Grafström (S) X  §§ 249-258 
Lars-Åke Andersson (S) X   
Lena Sjölén (S) X   
Evert Nederberg (S) -   
Håkan Byberg (S) X  §§ 240-258 
Rose-Marie Antonic (S) X  §§ 240-258 
Michael Sjödin (S) X   
Carina Staf (S) X   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson  

(S) X   

Elisabeth Unander (S) -   
Hans Backlund (S) X § 249 §§ 240-248, 250-258 
Frida Burman (S) X  §§ 240-258 
Leif Wiklund (S) X  § 249 
Ulf Sjölinder (S) X  §§ 240-258 
Annika Söderberg (S) X   
Kent Larsson (S) X   
Rebecca Lampinen (S) X   
Robert Kuusikko (S) X   
Bo Markusson (S) -   
Thomas Burman (M) X  §§ 240-258 
Eva Lohman (M) -   
Jan Heijbel (M) X  §§ 240-258 
Gunilla Molin (M) X  §§ 240-258 
Linus Johansson (M) X  §§ 249, 252-258 
Åse Johansson (M) X   
Per Wahlberg (M) X   
Efva Åström (M) X   
Ulla Norgren (L) X  §§ 240-258 
Lars Holmgren (L) X   
Jonas Öhrnell (L) -   
Erik Thunström  (C) -   
Anna Edin (C) X  §§ 240-258 
Elisabet Finné (V) X  §§ 248-258 
Åke Johansson (V) X   
Bertil Hörnqvist (KD) -   
Miriam Monsell (KD) -   
Birgir Hjörleifsson (MP) X  §§ 240-258 
Birgitta Skoglund (MP) X   
Mats Hellhoff (SD) X  §§ 240-258 
Ove Skalin (SD) X  §§ 249-258 
Anders Haraldh (SD) X   
Magnus Fagerström (SD) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

 Voteringslista 
§ 251 Avgifter för vård och omsorg 
  
 Sammanträdesdatum 
 2016-12-19 

Bilaga 2 
 
 
 
Sida  
1 (2) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
Ledamöter 

 
Parti 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Patrik Eriksson (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S) Roland Grafström X    
Samreen Malik (S) Håkan Byberg X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S) Rose-Marie Antonic 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) Hans Backlund X    
Cathrine Edström (S) Frida Burman 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) Ulf Sjölinder X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Lina Heidenbeck (M)   X   
Margareta Engström (M) Thomas Burman  X   
Hjördis Bredberg (M)   X   
Bertil Swenson (M)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Alicja Kapica (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)   X   
Mats-Johan Adner (M) Jan Heijbel  X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Habib Effati (M)   X   



 

 Voteringslista 
§ 251 Avgifter för vård och omsorg 
  
 Sammanträdesdatum 
 2016-12-19 

Bilaga 2 
 
 
 
Sida  
2 (2) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Bertil Kjellberg (M) Gunilla Molin  X   
Elin Nilsson (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (L)   X   
Stefan Falk (L)   X   
Maria Lilja (L)   X   
Annelie Luthman (L) Ulla Norgren  X   
Arne Engholm (L)   X   
Hans Forsberg (C)  X    
Anne-Li Sjölund (C) Anna Edin X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V)  X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V) Elisabet Finné X    
Hans Brynielsson (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Angel Villaverde (MP)   X   
Maria Algotsson (MP) Birgir Hjörleifsson  X   
Johanna Thurdin (MP)   X   
Tina Hellberg (MP)   X   
Johnny Skalin (SD)  X    
Lars Skoglund (SD) Ove Skalin X    
Sven Nordlund (SD) Mats Hellhof X    
Stig Bergström (SD)  X    
Jan Björnefax (SD)  X    
Roland Persson (SD)  X    
Christina Vallsten (SD)  X    
Börje Mattsson (SD)  X    
   54 27 0 0 
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