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Justering 
 
Till justerare väljs Ann Modin och Sven Bredberg med Mathias 
Hansson och Catrin Eliasson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 102  Information från kommundirektör Åsa 
Bellander 
(KS-2019-00005) 
 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander 
om hur Sundsvall utvecklas och tar bland annat upp följande punkter: 
 

• Arbetet med att ta fram en detaljplan för en ny 
räddningsstation har påbörjats 
 

• Forskningsprojektet Smarta system och tjänster (SMART) 
som Sundsvalls kommun medverkat i kommer att anordna ett 
avslutningsevent den femte juni 

 
• Den planerade byggstarten för upprustningen av 

Rosenborgskajen 
 

• Lägesstatus för arbetet med ombyggnaden av gamla E4 
 

• Den kommande invigningen av Nacksta park 
 

_ _ _ _ 
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§ 103  Allmänhetens frågestund 
(KS-2019-00004) 
 

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

Överläggning 
• Juha Kyllönen ställer en fråga om varför 

kommunfullmäktiges sammanträde börjar 13.00. 
Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Arianne 
Sundman (S). 
 

• Erik Lehnberg ställer en fråga om att bära uniform på jobbet. 
Frågan besvaras av personalutskottets ordförande Bodil 
Hansson (S). 
 

• Petter Åberg ställer en fråga om luftkvaliteten i Sundsvall. 
Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Kjell 
Bergkvist (C). 
 

• Roger Dackebrant ställer en fråga om ytor för att smälta snö. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Magnus Linell ställer en fråga om prioriteringar rörande 
biltrafik och kollektivtrafik. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Magnus Linell ställer en fråga om trafikvolym kopplat till 
E14 och Bergsgatan. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Margareta Jeppsson ställer en fråga om kommunens bilpool. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 
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• Lena Lidström ställer en fråga om busstidtabeller på 
busshållplatser. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 
 

• Lena Ericsson ställer en fråga om Sundsvalls kommuns 
klimatarbete. 
Frågan besvaras av service- och förvaltningsutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 

 
_ _ _ _ 
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§ 104  Information från Stadsbacken AB 
(KS-2019-00006) 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera informationen.  
 

Ärendet  
Ordförande Åsa Ulander och VD Anders Johansson är inbjudna till 
dagens sammanträde för att ge kommunfullmäktige information om 
stadsbackenkoncernen. 
 
Åsa Ulander ger en övergripande information om vad man arbetar 
med inom Stadsbacken och tar bland annat upp exempel som 
utbyggnad med solceller på fastigheter, uppförande av 
laddningsstolpar, bredbandsutbyggnad och annat samhällsnyttigt för 
kommunens medborgare. 
 
Anders Johansson informerar om hur Stadsbacken och 
dotterbolagens verksamheter följs upp med det balanserade 
styrkortet. Styrkortet bygger på utvärderingar av de fyra faktorerna 
ekonomi, kunder, medarbetare och verksamhet. Han avslutar med att 
ge en övergripande presentation av resultaten av uppföljningen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 105  Information om revisionens roll och 
uppdrag 
(KS-2019-00006) 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera informationen.  
 

Ärendet  
Vid dagens sammanträde informerar Rodney Engström, ordförande i 
kommunrevisionen och Malin Westerberg Blom, certifierad 
kommunal yrkesrevisor EY, om revisionens roll och uppdrag. 
 
Malin Westerberg Blom informerar att den kommunala revisionen 
har ett granskande uppdrag som går ut på att kontrollera och 
säkerställa att kommunen utför sitt uppdrag gentemot medborgarna, 
på ett säkert och korrekt sätt. 
 
Rodney Engström redogör för den kommunala revisionens roll och 
informerar om att revisorer ska vara oberoende och opartiska. Vidare 
berättar han övergripande om hur arbetet går till i att bland annat ta 
fram revisionsberättelser och granskningar av delårsrapporter enligt 
god revisionssed. 
 
_ _ _ _ 
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§ 106  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2019-00011) 
 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter 
möjlighet att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen, senast klockan 12.00 två 
arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
Inga frågor enligt kommunallagen har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 107  Inkomna motioner 
(KS-2019-00492, KS-2019-00516, KS-2019-00535, KS-2019-00534) 
 

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

• Motion (L) fortsätt klimatanpassa Sundsvall! 
• Motion (L) om att bygga demensboende/äldreboende enligt 

dansk modell (demensby) 
• Motion (M) Miljöfond för Sundsvallsbukten 
• Motion (KD) angående byggande av anpassad lekplats i 

Sundsvall 

Ärendet  
Fyra motioner har lämnats in till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag  
• Motion (L) fortsätt klimatanpassa Sundsvall!, inlämnad 2019-

05-13 
• Motion (L) om att bygga demensboende/äldreboende enligt 

dansk modell (demensby), inlämnad 2019-05-22 
• Motion (M) Miljöfond för Sundsvallsbukten, inlämnad 2019-

05-27 
• Motion (KD) angående byggande av anpassad lekplats i 

Sundsvall, inlämnad 2019-05-27 
 
_ _ _ _ 
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§ 108  Inkomna interpellationer 
(KS-2019-00530, KS-2019-00533) 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att följande interpellationer får ställas:  
 

• Interpellation om den misslyckade integrationen i Sundsvalls 
kommun 

• Interpellation om enskilda duschar i skolan 
 

Ärendet  
Två interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
Interpellationer besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde.  

Beslutsunderlag  
• Interpellation från Alicja Kapica (M) till Christiane Rüdiger 

(V) om den misslyckade integrationen i Sundsvalls kommun, 
inlämnad 2019-05-27 

• Interpellation från Ina Lindström Skandevall (L) till Hans 
Forsberg (C) om enskilda duschar i skolan, inlämnad 2019-
05-27 

_ _ _ _ 
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§ 109  Interpellationssvar - Om trygghet i skolan 
(KS-2019-00461) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 
 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Viktoria Jansson 
(M) den 29 april en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om trygghet i skolan. 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) presenterar interpellationen och barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Lisa Tynnemark (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 barn- och utbildningsnämndens 

ordförande Lisa Tynnemark (S) 
• Interpellation från Viktoria Jansson (M)  till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Lisa Tynnemark (S) om 
trygghet i skolan. 

 
_ _ _ _ 
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§ 110  Interpellationssvar - Om kommunens 
medling till brottsoffer 
(KS-2019-00458) 
 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 113  Kvittering av nämndernas och bolagens mål 
och resursplaner 2019 
(KS-2019-00244-12) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i 
sina mål och resursplaner för 2019 inte räknar med att uppnå ett 
resultat för 2019 inom sin tilldelade budgetram. 
 

Ärendet 
Kvitteringen av nämnderna mål och resursplaner är sista steget i 
planeringen inför 2018 för att säkerställa att nämnderna har gjort en 
fullgod nedbrytning av kommunfullmäktige mål och resursplan 
(MRP) 2019-2020 med plan för 2021-2022. 
Kommunstyrelsekontoret har granskat samtliga nämnders, helägda 
bolags samt Medelpads Räddningstjänstförbunds mål och 
resursplaner (MRP) 2019 för att se om de stämmer överens med 
kommunfullmäktiges MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 117 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-04-23 § 23 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00244-12 
• Kvittering av nämndernas och bolagens MRP 2019 1.0 
 
_ _ _ _ 
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§ 114  Utvärdering av kommunens samlade 
system för intern kontroll 2018, Norra kajens 
bolag 
 (KS-2019-00109-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera rapporten. 
 

Ärendet 
Norra Kajen Exploatering AB, med dotterbolag, har överlämnat  
uppföljning av internkontrollplan och självdeklaration för 2018. 
Självdeklarationen visar vilka åtgärder bolagen vidtagit för att 
säkerställa den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 - § 124 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00109-1  
• Internkontrollgranskning 2018 Norra Kajen 
• Norra Kajen-bolagen Internkontrollrapport 2019 Självdeklaration 
 
_ _ _ _ 
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§ 121  Årsredovisning 2018 för 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 
 (KS-2019-00095-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, 
 
att godkänna årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 
 
att för kännedom delge Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2019-04-12  till ärende 
KS-2019-00095 

Ärendet 
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat 
årsredovisning och revisorerna har överlämnat revisionsberättelse för 
2018. 

Jäv 
Jäv antecknas för Leif Nilsson (S), Hans Forsberg (C) och Alicja 
Kapica (M). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2019-05-13 - § 125 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00095-4  
• Årsredovisning 2018 -Fastställd 2019-03-22 
• Revisionsberättelse för 2018 - kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten 
_ _ _ _ 
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§ 122  Ändring av ägardirektiv för Stadsbacken AB 
(KS-2018-00779-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva de av fullmäktige 2017-06-26, § 154, fastställda 
ägardirektiven (KS-2016-00245). 
 
att godkänna förslag till Ägardirektiv för de helägda bolagen inom 
Stadsbackenkoncernen, daterat 2019-04-04 med följande ändringar: 
 

Under 1.7.7. Avsluta sista meningen med ”...via Stadsbacken” 
 
Under 2.2.1. Ändra ordet ”medverka” och istället skriva ”...vara 
drivande”. Samt lägga till ett ”…med fokus på förnyelsebar 
energi.”  
 
Under 2.9. Stryk tredje punkten (dubbelskrivning, jmf. med 
första punkten). 

 
att bolagen i Stadsbackenkoncernen ska följa mål och resursplanen 
samt övriga styrdokument som har fastställts av kommunfullmäktige. 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en mall för 
bolagsstyrningsrapporter. 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att flytta ansvaret för 
sponsringsavtal från Stadsbacken AB till kommunstyrelsen och i det 
sammanhanget se över riktlinjerna för Sundsvalls kommunkoncerns 
sponsringsavtal (KS-2014-00328). 

Ärendet 
Ärendet rör ändringar av ägardirektiven för bolagen i 
Stadsbackenkoncernen. 

Överläggning 
Peder Björk (S) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 130 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-04-23 § 24 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00779-2  
• Ägardirektiv - kommunstyrelsekontorets förslag 
• Stadsbacken AB protokollsutdrag 2018-09-21 § 78 
• PM-Beslut Ändring av ägardirektiv för bolagen inom 

Stadsbackenkoncernen 
• Stadsbacken AB Förslag - Ägardirektiv 
• PM-Beslut-Avkastningskrav 180425 
• Stadsbacken AB protokoll 2018-05-25 § 62 
 
_ _ _ _ 
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§ 123  Ändring av ägardirektiv för Scenkonst 
Västernorrland AB 2019 
(KS-2019-00359-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB, dnr KS-
2019-00359, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i Region 
Västernorrland fattar beslut med motsvarande innebörd. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun äger tillsammans med region Västernorrland 
Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 % 
respektive 60 % för kommunen och regionen. Det finns ett 
ägardirektiv framtaget med syfte att möjliggöra en aktiv styrning av 
Scenkonst Västernorrland AB, samt att underlätta för ägarna att följa 
och kontrollera verksamheten i bolaget. Ägardirektivet behöver nu 
uppdateras. 

Överläggning 
Mats Hellhoff (SD) yrkar på följande tillägg i ägardirektivet: 
 

Under punkt 6: Finansiering av verksamheten. 
 
Bolaget ska vidta åtgärder för att öka sin självfinansieringsgrad. 
 
Bolaget ska införa tydliga och mätbara mål för att öka bolagets 
intäkter vid sidan om anslagen från ägarna. 

 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Mats Hellhoffs (SD) förslag. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Johnny Skalin (SD), Marianne Eliasson (SD), Tomasz Baron (SD), 
Gunnar Jönsson (SD), Ove Skalin (SD), Mats Hellhoff (SD),Anneli 
Lindholm (SD), Börje Mattsson (SD) och Lars Skoglund (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 131 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-04-23 § 25 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00359-1 
• Förslag - Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland 2019-03-01 
 
_ _ _ _ 
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§ 124  Uppföljning av pensionsstrategi och 
tillhörande riktlinjer 
(KS-2019-00229-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva nu gällande pensionsstrategi för Sundsvalls kommun, 
antagen av kommunfullmäktige 2017-04-24 § 111 (KS-2017-00124), 
 
att upphäva nu gällande riktlinjer tillhörande pensionsstrategin 
antagna av personalnämnden 2017-06-21 § 36 (PN-2017-00025). 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommuns nuvarande pensionsstrategi och fem tillhörande 
riktlinjer har följts upp. Pensionsstrategin beskriver det som 
kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor, 
exempelvis minskad arbetstid för äldre anställda.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 132 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2019-04-16 § 

7 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00229-1 
• Riktlinje pensionsförmåner 
• Uppföljning pensionsstrategi och tillhörande riktlinjer 2019-03-

01 

Uppföljning av beslut 
Översyn av riktlinjen ska ske senast 31 december 2022.  
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2019-05-27 22 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 125  Detaljplan för Bergsåker 5:20 m fl - beslut 
om antagande 
(KS-2019-00247-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen för Bergsåker 5:20 m fl i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL) 5 kap 27§. 
 

Ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerfamiljshus och 
verksamheter. En del omkringliggande kommunägda ytor, samt två 
befintliga villatomter ingår också i planområdet. Detta för att, i ett 
sammanhang, reglera ett hittills icke detaljplanelagt område i 
Sundsvalls tätort. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 134 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 27 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00247-2 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-27 § 32 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-02-05 
• Granskningsutlåtande 2 Bergsåker5-20 
• Planhandling Bergsåker5-20 
• Plankarta Bergsåker5-20 
• Granskningsutlåtande 1 
 
_ _ _ _ 
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§ 126  Exploateringsavtal för fastighet Bergsåker 
5:20 
(KS-2019-00246-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Norrland Bostäder i 
Sundsvall 2 AB och Sundsvalls kommun, 
 
att stadsbyggnadsnämndens tillkommande kostnad med 140 000 
kronor för skötsel av allmän platsmark, får finansieras inom 
nämndens befintliga budgetram, samt 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal 
med tillhörande exploateringskalkyl för fastigheten Bergsåker 5:20 
m.fl., mellan Norrland Bostäder i Sundsvall 2 AB och Sundsvalls 
kommun. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 133 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-04-23 § 26 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00246-2  
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2019-02-27 § 31 
• Exploateringsavtal 
• Kartbilaga Bergsåker 5:20 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2019-05-27 24 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 127  Översyn av Sundsvalls kommuns allmänna 
ordningsföreskrifter 
(KS-2019-00173-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls 
kommun enligt kommunstyrelsekontorets förslag i tjänsteskrivelse 
KS-2019-00173-5, samt 
 
att väg ”E4” ändras till ”562” på sidan 4 i de reviderade allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna för Sundsvalls kommun. 
 

Ärendet 
Ordningslagen tillåter att en kommun meddelar lokala 
ordningsföreskrifter anpassade till den egna kommunens behov. 
Kommunfullmäktige i Sundsvall har valt att meddela lokala 
ordningsföreskrifter.  

Överläggning 
Lars Holmgren (L) yrkar på följande ändring: 
 

Att väg ”E4” ändras till ”562” på sidan 4 i de reviderade 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Sundsvalls kommun . 

 
Alicja Kapica (M) instämmer i Lars Holmgrens (L) ändringsyrkande 
samt till följande ändringar i de reviderade allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Sundsvalls kommun: 
 

Nuvarande paragraf 26 blir paragraf 27 med tillägg angående 
nya paragraf 26. 
 
gamla paragraf 26 lydelse: 
”26 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5– 
10 §§, 11 § första stycket, 12 – 14 §§, 16 – 19 §§, eller 21 – 24 
§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra 
stycket ordningslagen.” 
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Ändras  till: 
(Nya paragraf 27) 
27 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5– 
10 §§, 11 § första stycket, 12 – 14 §§, 16 – 19 §§, 21 – 24 §§, 
eller 26 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra 
stycket ordningslagen. 
 
(Ny paragraf 26) 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) 
§ 26 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte bedrivas inom de 
områden som angetts i bilaga 3 A-F med tillägget om 
matbutiker. Förbudet gäller inte tillståndssförpliktigad 
penninginsamling till förmån för hjälporganisation. De angivna 
områdena begränsas på följande sätt: 
 
Centrala Sundsvall: Väg E4 (jämte Finnkajen, Stora Hamnkajen, 
Hamnplan, Hamnträdgården och Småbåtshamnen) - Kolvägen 
fram mot Centralstationen– Parkgatan - Bergsgatan - 
Sidsjöbäcken - Selångersån (jämte parkområde vid Västermalms 
skola) - Universitetsallén - området kring Folkets Park och 
Tonhallen - området vid kommunhuset och Tivoliparken upp till 
Tivolivägen. 
 
Skönsbergs centrum: Väg E4 - Skönsbergsvägen. 
 
Kvissleby centrum: Väg E4 - Ljungan. 
 
Matfors centrum: Ljungan - Egnahemsvägen samt en linje som 
utgör förlängning av denna väg mot Rännövägen - Rännövägen 
och en linje som utgör förlängning av denna väg österut mot 
Ljungan. 
 
Vi centrum på Alnö: Brovägen - Ekvägen - Prylvägen - Fyrvägen 
och en linje som utgör förlängning av denna väg söderut mot 
Relingsvägen - Relingsvägen och en linje från denna väg österut 
mot Räbbmogatan - Färjevägen - Pråmvägen - Brovägen. 
 
Stadsdelen Nacksta: Den yttre gränsen av Axvägen, 
Nackstavägen och Sallyhillsvägen - Sidsjöbäcken - Bergsgatan. 
 
Dagligvaruhandel, köpcentrum och övriga butiker: Inom 50m i 
varje riktning från samtliga av kommunens butiker och 
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köpcentrum. 
 

Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag till § 16 samt tillhörande bilaga 2B i 
de reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Sundsvalls 
kommun (gällande tillåtande av hundar på kommunala badplatser). 
Vidare yrkar han bifall till Alicja Kapicas (M) ändringsyrkande. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till 
Lars Holmgrens (L) ändringsyrkande. Vidare yrkar hon avslag till 
Alicja Kapicas (M) förslag. 
 
Niklas Evaldsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag med Lars Holmgrens (L) ändringsyrkande, 
dels Alicja Kapicas (M) förslag, och dels Mats Hellhoffs (SD) 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 
Lars Holmgrens (L) ändringsyrkande. 

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), Per-
Magnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Jan-Erik Iversen (M), 
Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Marianne Oscarsson (M), 
Margareta Engström (M), Johnny Skalin (SD), Marianne Eliasson 
(SD), Tomasz Baron (SD), Gunnar Jönsson (SD), Ove Skalin (SD), 
Mats Hellhoff (SD),Anneli Lindholm (SD), Börje Mattsson (SD) och 
Lars Skoglund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 137 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 24 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00173-5 
• Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls 

kommun 
 
_ _ _ _ 
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§ 128  Uppdatering av handlingsplan för 
bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020 
(KS-2019-00177-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna uppdateringen av handlingsplan för 
bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har i arbetet med kommunens satsning på 
bredbandsutbyggnaden på landsbygden konstaterat att det finns 
behov av att kunna hantera de varierande förutsättningar som finns på 
Sundsvalls landsbygd.  Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att 
handlingsplanen för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020 
uppdateras. Uppdateringen avser ett tillägg om att kommundirektören 
på delegation ges rätt att besluta om medfinansiering av projekt som 
inte uppfyller villkoren och kriterierna i handlingsplanen för 
bredbandsutbyggnad om det föreligger särskilda skäl för detta. 
Delegeringen avser beslutsrätten att utifrån de beslutade 
medelstilldelningen kunna fatta beslut om byggkostnader över 90 000 
kr per anslutning, att bevilja medfinansiering inom tätbebyggda 
områden samt för områden där kriteriet om 50 % anslutningsgrad 
(permanenta hushåll) inte uppnås. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 138 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 25 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00177-1 
• Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-

2020 - uppdatering 2019 
 
_ _ _ _ 
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§ 129  Motion (KD) angående införande av 
uppsökande verksamhet i äldreomsorgen 
(KS-2017-00495-10) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har till kommunfullmäktige lämnat en 
motion som föreslår att alla äldre som fyllt 80 år och som inte har 
insatser från kommunen ska erbjudas ett hälsofrämjande besök.  

Överläggning 
Ronja Strid (KD) yrkar på att motionens ska anses vara besvarad. 
 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Vidare önskar de få lämna en protokollsanteckning. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att 
motionen ska anses vara besvarad och dels kommunstyrelsens förslag 
som är att avslå motionen. Hon ställer förslaget mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Vidare godkänner hon att Stefan Falks (L) och Alicja Kapicas (M) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Ronja Strid (KD), Stefan Hill (KD) och Miriam Monsell (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) lämnar följande 
protokollsanteckning:  
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Liberalerna och Moderaterna är positiva till motionens intentioner 
men anser att uppdraget bör ske i samverkan mellan kommun och 
region i arbetet med äldrevårdsmottagningsfunktion och 
samordningssköterskans funktion. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 140 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00495-10 
• Kommunala pensionärsrådets yttrande 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-10-23 § 70 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - 2018-10-08 
• Socialnämndens protokoll 2017-09-20 § 177 
• Socialtjänstens skrivelse 2017-08-28 
• Motion (KD) angående införande av uppsökande verksamhet i 

äldreomsorgen 
 
_ _ _ _ 
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§ 130  Motion (L) mobilfrihet i klassrummet på 
grundskolan 
(KS-2018-00463-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Liberalerna framför tre yrkanden i motionen ”Mobilfrihet i 
klassrummet på grundskolan!”. Det första yrkandet är att fullmäktige 
ska besluta att privata mobiltelefoner och läsplattor inte ska vara 
tillåtna under lektionstid i grundskolan, det andra yrkandet är att 
skolan ska tillhandahålla digitala hjälpmedel när de behövs i 
undervisningen, och det tredje yrkandet är att det är upp till rektorn 
att besluta om skolan ska vara mobilfri under hela skoldagen. 
Ärendet är ett förslag på beslut på motionen. 

Överläggning 
Lisa Tynnemark (S), Christiane Rüdiger (V) och Sanna Jonsson (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses vara 
besvarad. 
 
Ina Lindström Skandevall (L), Viktoria Jansson (M) och Ronja Strid 
(KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag till motionens första att-sats samt att 
motionens andra och tredje att-sats ska anses vara besvarade. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels bifall till motionen och dels Mats 
Hellhoffs (SD) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Jan Heijbel (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Linda Strandfjäll (M), Per-
Magnus Forsberg (M), Josefin Eurenius (M), Jan-Erik Iversen (M), 
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Sven Bredberg (M), Cecilia Backlund (M), Marianne Oscarsson (M), 
Margareta Engström (M), Lars Holmgren (L), Stefan Falk (L), Alex 
Nilsson (L), Catrin Eliasson (L), Ina Lindström Skandevall (L), 
Ronja Strid (KD), Stefan Hill (KD), Miriam Monsell (KD), Johnny 
Skalin (SD), Marianne Eliasson (SD), Tomasz Baron (SD), Gunnar 
Jönsson (SD), Ove Skalin (SD), Mats Hellhoff (SD), Anneli 
Lindholm (SD), Börje Mattsson (SD) och Lars Skoglund (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 - § 141 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 30 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00463-5 
• Brev Höglundaskolan 2018-08-20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-26 § 153 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2018-08-27 
• Motion (L) mobilfrihet i klassrummet på grundskolan 
 
_ _ _ _ 
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§ 131  Motion (S) angående högskolebehörighet 
som norm på de yrkesförberedande 
gymnasieprogrammen 
(KS-2018-00539-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har Niklas Säwén 
(S), João Pinheiro (S) och Lisa Tynnemark (S) lämnat in en motion 
där de föreslår att högskolebehörighet blir norm på de 
yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Det här ärendet är ett svar 
på motionen. 

Överläggning 
Lisa Tynnemark (S) och Niklas Evaldsson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar på att ärendet återremitteras 
enligt följande motivering:  
 

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda hur 
högskolebehörighet som norm på de yrkesförberedande 
gymnasieprogrammen kan genomföras, vilka konsekvenser ett 
sådant genomförande kan innebära, samt vilka eventuella 
resursbehov detta kommer att resultera i. 

 
Stefan Hill (KD) yrkar avslag till motionen. 
 
Stefan Falk (L) instämmer i Ina Lindström Skandevalls (L) 
återremissyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut dels 
kommunstyrelsens förslag, dels att avslå motionen och dels att 
ärendet återremitteras. 
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Hon anger följande propositionsordning: Först ska 
kommunfullmäktige besluta om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Om kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag kommer hon ställa förslaget om att 
motionen ska anses vara besvarad mot förslaget om att avslå 
motionen. 
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Votering begärs av Stefan Falk (L) och ska verkställas. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som 
röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som röstar 
för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Voteringen resulterar i 
70 JA-röster, 9 NEJ-röster och 2 som är frånvarande (se bilaga 2). 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Vidare 
konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels att 
motionen ska anses vara besvarad och dels att avslå motionen. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Reservation 
Ronja Strid (KD), Stefan Hill (KD) och Miriam Monsell (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 142 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott  

2019-04-23 § 32 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00539-6 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-01-30 § 5 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2019-01-07 
• Motion (S) angående högskolebehörighet som norm på de 

yrkesförberedande gymnasieprogrammen 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-25 § 132 
 
_ _ _ _ 
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§ 132  Motion (L) språkförskola för nyanlända 
(KS-2018-00542-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla motionens första att-sats, 
 
att anse motionens andra att-sats vara besvarad, 
 
att ge nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att gemensamt 
utreda inrättandet av en verksamhet där utrikes födda föräldralediga 
män och kvinnor ges svenskundervisning och där verksamhet 
samtidigt bedrivs för medföljande barn. Utredningen ska även 
redogöra för kostnader samt huruvida verksamheten kan finansieras 
inom ram. 
 
att utredningen görs inom ramen för huvudprioriteringen i Mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022, ”Ett Sundsvall som 
håller ihop – Utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna”, 
samt   
 
att utredningen lämnas till styrgruppen för ”Ett Sundsvall som håller 
ihop – Utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna” enligt 
KS-2019-00214, för kännedom och till berörda nämnder för 
ställningstagande om införande senast december 2019.   
 

Ärendet 
Liberalerna har lämnat in en motion där motionärerna föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att arbeta aktivt med att få fler 
nyanlända barn/barn till nyanlända till förskolan, samt att främja 
framförallt kvinnors språkinlärning genom att anordna kurser i 
svenska för föräldralediga, t.ex. inom ramen för öppna förskolan.  

Överläggning 
Catrin Eliasson (L), Bodil Hansson (S), Christiane Rüdiger (V) och 
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels avslag till motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Johnny Skalin (SD), Marianne Eliasson (SD), Tomasz Baron (SD), 
Gunnar Jönsson (SD), Ove Skalin (SD), Mats Hellhoff (SD), Anneli 
Lindholm (SD), Börje Mattsson (SD) och Lars Skoglund (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 143 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 31 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00542-2 
• Socialnämndens protokoll 2018-10-17 § 170 
• Socialtjänstens skrivelse, 2018-10-10 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-26 § 155 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse, 2018-08-16 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integrations 

protokoll 2018-09-26 § 64 
• Förvaltningens för arbetsmarknad, vuxenutbildning, integration 

skrivelse, 2018-08-31 
• Motion (L) språkförskola för nyanlända 
 
_ _ _ _ 
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§ 133  Motion (MP) om att inrätta en egen lokal 
barnombudsman 
(KS-2018-00546-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att 
inrätta en lokal barnombudsman i Sundsvalls kommun. Motionären 
beskriver att det finns kommuner som har lokala barnombud och att 
det vore önskvärt att Sundsvalls kommun tillsatte en sådan funktion, 
lämpligen på kommunstyrelsekontoret. Med anledning av att 
barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 menar motionären att 
det blir en sådan funktions uppgift att säkerställa implementeringen 
av lagen. Det vill säga att säkra ett kunskapslyft i organisationen och 
att säkerställa att strukturer och rutiner etableras.  

Överläggning 
Lisa Tynnemark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är 
att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 144 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00546-3 
• Motion (MP) om att inrätta en lokal barnombudsman 

 
_ _ _ _ 
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§ 134  Motion (MP) om fler kommunala 
naturreservat 
(KS-2018-00723-8) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat en motion om att inrätta fler kommunala 
naturreservat. I motionen pekas några specifika områden ut som 
förslag till kommunala naturreservat. Områdena är Selångersåns delta 
(vid Selångersfjärden), Granloskogen, Vaplebäckens dalgång. 
Motionen föreslår även att en plan för kommunal reservatsbildning 
tas fram. 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) yrkar avslag till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels att avslå motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 145 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00723-8 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-27 § 47 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-03-05 
• Kultur - och Fritidsnämndens protokoll 2019-03-27 §34 
• Kultur - och Fritidskontorets skrivelse 2019-02-18 
• Miljönämndens protokoll 2019-03-13 § 21 
• Miljökontorets skrivelse 2019-02-18 
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• Motion (MP) om fler kommunala naturreservat 
 
_ _ _ _ 
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§ 135  Motion (MP) om en val - och 
demokratinämnd 
(KS-2018-00725-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet de gröna har i en motion föreslagit att valnämnden får en 
utökad roll och blir en val- och demokratinämnd. Ärendet utgör ett 
svar på motionen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen - 2019-05-13 - § 146 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23  § 37 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00725-3 
• Motion (MP) om en val- och demokratinämnd 
 
_ _ _ _ 
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§ 136  Motion (MP) om att säkra att det finns mark 
kvar att odla på 
(KS-2018-00728-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses vara besvarad. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat en motion om att säkra att det finns mark 
kvar att odla på. Detta föreslås ske genom att ta fram en 
odlingsstrategi. Kommunstyrelsekontoret har skickat ärendet på 
remiss till miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 147 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00728-6 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-27 § 48 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-03-05 
• Miljönämndens protokoll 2019-03-13 §22 
• Miljökontorets skrivelse 2019-02-19 
• Motion (MP) om att säkra att det finns mark kvar att odla på, 

inlämnad 2018-09-24 
 
_ _ _ _ 
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§ 137  Motion (MP) om att Sundsvall ska införa 
miljöledningssystem 
(KS-2018-00718-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet de gröna (MP) har lämnat in en motion om att Sundsvall 
ska införa miljöledningssystem. Detta i syfte att förbättra och 
strukturera miljöarbetet i kommunkoncernen.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) och Catrin Eliasson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Kjell Bergkvist (C) och Kim Ottosson (V) 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 kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
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 Ina Lindström Skandevall (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 148 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00718-3 
• Motion (MP) om att Sundsvall ska införa miljöledningssystem 
_ _ _ _ 
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§ 138  Motion (MP) om att införa medborgarbudget 
i Sundsvall 
(KS-2018-00726-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet de gröna (MP) lämnade i september 2018 in en motion 
om att införa medborgarbudget i Sundsvall. Detta i syfte att öka 
medborgarnas förståelse, förtroende och engagemang i arbetet med 
hur kommunens gemensamma resurser ska användas.  
För närvarande pågår ett utvecklingsarbete vad gäller möjliga sätt att 
arbeta med medborgardialog.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 149 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2019-04-23 § 39 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00726-3 
• Motion (MP) om att införa medborgarbudget i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 139  Motion (MP) om att det ska vara lätt att göra 
rätt 
(KS-2018-00212-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att förenkla för 
förtroendevalda att resa kollektivt genom att Sundsvalls kommun 
börjar använda reskort för kollektivtrafik efter den modell som 
används i Region Västernorrland. Detta ärende utgör ett svar på 
motionen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 150 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott 2019-04-16 - § 27 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00212-3 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 § 40 
• Motion (MP) om att det ska vara lätt att göra rätt 

 
_ _ _ _ 
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§ 140  Motion (MP) om internt 
klimatkompensationskonto 
(KS-2018-00387-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen,  
 
att uppdra kommunstyrelsen att utföra utredningen.  
 

Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat en motion gällande utredning av intern 
klimatkompensation för att minska klimatpåverkan från 
kommunkoncernens resor. 
 
Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Att utreda möjligheten att införa en modell för intern 
klimatkompensation liknande Region Västernorrlands, för att minska 
resor samt resors klimatpåverkan inom kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 - § 151 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2019-04-23 § 28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00387-3  
• Motion (MP) om internt klimatkompensationskonto 
 
_ _ _ _ 
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§ 141  Korta frågor - korta svar 
 
 
Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om intrång vid Södra kajen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 
_ _ _ _ 
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§ 142  För kännedom 
(KS-2019-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärendet 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad 
2019-05-14 (KS-2019-00021-5) 
 

• Socialnämndens protokoll 2019-04-25 § 72: Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt LSS 
 

• Socialtjänstens skrivelse 2019-04-12: Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt LSS 
 

• Redovisning, 1:a kvartalet 2019, ej verkställda beslut enligt LSS 
 

• Statistikrapport av ej verkställda beslut enligt LSS, 2019-04-12 
 

• Motioner, inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-04-29: 

- Motion (KD) angående köp av Tranviken (KS-2019-
00457) 

- Motion (SD): Kartor över gifter i luft, vatten och mark 
(KS-2019-00456) 

- Motion (SD): inför frivillig och gratis 
influensavaccinering för all kommunalt anställda 
personal inom förskola, skola, vård- och omsorg (KS-
2019-00455) 
 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2019-05-16, reviderad 2019-
05-24 
 

_ _ _ _ 
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Peder Björk (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Anita Bdioui (S) X §§ 115-120 Lars-Olof Boström §§ 102-110 
João Pinheiro (S) X    
Diana Kapitanska (S) -  Frida Burman §§ 102-142 
Jan Lahti (S) X    
Caroline Sundström (S) X    
Leif Nilsson (S) X § 121   
Marie Sjöbom Olsson (S) -  Priscilda Helenius §§ 102-142 
Stefan Broman (S) X    
Annika Kallin (S) X    
Kenneth Högström (S) X    
Inger Arvidsson (S) X    
Rose-Marie Antonic (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Lisa Tynnemark (S) X    
Anders Hedenius (S) X    
Åsa Ulander (S) X    
Roger Johansson (S) X    
Malin Larsson (S) X    
Burhan Hussain (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Mathias Hansson (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Magnus Haak (S) X    
Jenny Bjerkås (S) -  Rebecca Lampinen §§ 102-142 
Fredrik Thunström (S) X    
Frida Smedberg (S) X §§ 115-120   
Jörgen Berglund (M) X  Lars A.G Carlsson §§ 133-142 
Alicja Kapica (M) X § 121   
Viktoria Jansson (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Lina Modén (M) X  Jan Heijbel §§ 129-142 
Tom Emanuelz (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Linda Strandfjäll (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Josefin Eurenius (M) X    
Habib Effati (M) -  Jan-Erik Iversen §§ 102-142 
Sven Bredberg (M) X    
Cecilia Backlund (M) X    
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Marianne Oscarsson (M) X    
Margareta Engström (M) X    
Lars Holmgren (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Alex Nilsson (L) X    
Catrin Eliasson (L) X    
Annelie Luthman (L) -  Ina Lindström 

Skandevall 
§§ 102-142 

Sanna Jonsson (C) X    
Emma Flemström Heurgren (C) -  Anna Edin §§ 102-142 
Jan Ola Andersson (C) X    
Hans Forsberg (C) X § 121   
Magnus Persson (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Anita Forslin (C) X    
Christiane Rüdiger (V) X    
Niklas Evaldsson (V) X    
Jenny Karlstein (V) -  Kim Ottosson §§ 102-142 
Hans Zetterkvist (V) X    
Ann Modin (V) X    
Åke Johansson (V) X    
Emil Esping (KD) -  Ronja Strid §§ 102-142 
Stefan Hill (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) -  Miriam Monsell §§ 102-142 
Kate Almroth (KD) -    
Johnny Skalin (SD) X    
Svetlana Afanasyeva (SD) -  Marianne Eliasson §§ 102-142 
Stig Bergström (SD) -  Tomasz Baron §§ 102-142 
Gunnar Jönsson (SD) X    
Olga Nordlund (SD) X   §§ 102-122 
Hans Olof Häggström (SD) -  Ove Skalin §§ 102-142 
Mats Hellhoff (SD) X    
Anneli Lindholm (SD) X    
Börje Mattsson (SD) X    
Lars Skoglund (SD) X    
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Lars-Olof Boström (S) X  §§ 102-110 
Frida Burman (S) X  §§ 102-142 
Leif Wiklund (S) -   
Priscilda Helenius (S) X  §§ 102-142 
Johan Nikula (S) X   
Eva Bergström Selling (S) -   
Hans Backlund (S) -   
Monika Lindberg (S) X   
Niclas Burvall (S) -   
Rebecca Lampinen (S) X  §§ 102-142 
Ludvig Lind (S) X   
Karolina Sundberg (S) X   
Kent Larsson (S) X   
Carina Staf (S) X   
Alaa Ourabi Alkhn (S) X   
Annika Söderberg (S) -   
Michael Sjödin (S) -   
Jan-Erik Iversen (M) X  §§ 102-142 
Jan Heijbel (M) X  §§ 129-142 
Lars A.G Carlsson (M) X  §§ 133-142 
Åsa Melander (M) X   
Henrik Öhman (M) X   
Thomas Burman (M) X   
Per Lindstrand (M) X   
Signe Weiss (M) X   
Arne Engholm (L) -   
Ina Lindström Skandevall (L) X  §§ 102-142 
Martin Liljeros (L) X   
Anna Edin (C) X  §§ 102-142 
Jonas Borg (C) X   
Anneli Rehnfors (C) X   
Erik Thunström (C) -   
Kim G Ottosson (V) X  §§ 102-142 
Hicham Elkahtib (V) X   
Karin Gustafsson (V) X   
Ronja Strid (KD) X  §§ 102-142 
Miriam Monsell (KD) X  §§ 102-142 
Marianne Eliasson (SD) X  §§ 102-142 
Tomasz Baron (SD) X  §§ 102-142 
Eva-Lotta Söderström (SD) -   
Ove Skalin (SD) X  §§ 102-142 
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Peder Björk (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Diana Kapitanska (S) Frida Burman X    
Jan Lahti (S)  X    
Caroline Sundström (S)  X    
Leif Nilsson (S)  X    
Marie Sjöbom Olsson (S) Priscilda Helenius X    
Stefan Broman (S)  X    
Annika Kallin (S)  X    
Kenneth Högström (S)  X    
Inger Arvidsson (S)  X    
Rose-Marie Antonic (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Lisa Tynnemark (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Åsa Ulander (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Malin Larsson (S)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Mathias Hansson (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Magnus Haak (S)  X    
Jenny Bjerkås (S) Rebecca Lampinen X    
Fredrik Thunström (S)  X    
Frida Smedberg (S)  X    
Jörgen Berglund (M)  X    
Alicja Kapica (M)  X    
Viktoria Jansson (M)  X    
Patrik Gustavsson (M)  X    
Bertil Kjellberg (M)  X    
Lina Modén (M) Jan Heijbel X    
Tom Emanuelz (M)  X    
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