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Justering 
 
Till justerare utses Åsa Ulander och Mikael Gäfvert med Christina 
Nordenö och Hans Brynielsson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 1  Information från tillförordnad 
kommundirektör Anneli Wikner 
(KS-2017-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde ger tillförordnad kommundirektör Anneli 
Wikner en sammanfattning av kommande händelser i kommunen. 
Bland annat att en ny kommundirektör rekryterats och att det 
kommer påbörjas en rekrytering av en ny hr-direktör. 
 
Koncernövergripande händelser som inträffat är bland annat att 
Sundsvall vunnit Svenska Designpriset 2016 i grafisk 
kommunikation för webbguiden www.nyasundsvall.nu samt att 
Marknadsföreningen i Sundsvallsregionen utsett Sundsvalls kommun 
och stadsbyggnadskontoret till året marknadsförare i 
Sundsvallsregionen. Slutligen informerar Anneli att socialnämnden 
kommer att öppna ett demenscentrum som ett led i att göra Sundsvall 
till en demensvänlig kommun. 
 
_ _ _ _ 
 

http://www.nyasundsvall.nu/
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§ 2  Allmänhetens frågestund 
(KS-2017-00004) 
 

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

Överläggning 
• Thomas Lundmark ställer en fråga om hanteringen av 

allmänhetens frågestund som rör ordningen för hur inkomna 
frågor läses upp och av vem.  
Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Arianne 
Sundman (S). 

 
• Malin Wahlström ställer en fråga om debitering av taxa för barns 

vistelse på fritidshem.  
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande 
João Pinheiro (S). 
 

• Ida Lindouf ställer en fråga om framkomligheten under vintertid 
på Strömbergsgatan i Skönsberg.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 

• Jan Ström ställer en fråga om ansvar för slyröjning av stormfälld 
skog.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 

• Lars-Gunnar Lundström ställer en fråga om ansvaret för 
trädfällningen på Villa Solbacken.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
 

• Lars-Gunnar Lundström ställer en fråga om logistikparkens 
detaljplan kopplat till Trädgårdsmästarebostaden i Petersvik.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 3  Information om evakueringsplatser för 
asylsökande i Sundsvalls kommun 2015-2016 
(KS-2017-00131) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Överläggning  
Vid dagens sammanträde föredrar flyktingsamordnare Ulla Näsman 
om hur arbetet med evakueringsplatser för asylsökande fungerat i 
Sundsvall och vilka erfarenheter och lärdomar som erhållits inför 
framtiden. 
 
Ulla berättar att Sundsvall etablerade evakueringsplatserna under 
senhösten 2015 till vintern 2016 i bland annat idrottshallar. 
Samverkan med volontärer och externa aktörer var viktigt för att 
anordna olika aktiviteter för de asylsökande. Vid sammanträdet tar 
Ulla upp barnens- och kvinnors situation och ger flera exempel på 
livsberättelser om hur det kan upplevas att fly och komma till 
Sverige. 
 
_ _ _ _ 
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§ 4  Temadebatt om livsmiljöanalysen 
 
Ordförande informerar om ordningen för dagens temadebatt. Varje 
parti tilldelas fem minuter för sina inledningsanföranden och dessa 
fortlöper efter partiernas storleksordning. I den efterföljande debatten 
har den som begär ordet två minuter till sitt förfogande. För repliker 
och genmälen gäller högst två minuter.  

Inledningsanföranden 
Inledningsanföranden framförs av Peder Björk (S), Mikael Gäfvert 
(M), Stefan Falk (L), Christiane Rüdiger (V), Linnéa Kjellman (C), 
Johanna Thurdin (MP) och Liza-Maria Norlin (KD). 
 
Därefter följer en debatt. 
 
_ _ _ _ 
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§ 5  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2017-00011) 
 

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 torsdagen 
före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Peder Björk (S) om hur medborgarnas synpunkter på 
den eventuella skyskrapan på torget kommer att beaktas, samt 
vilken aktuell status utformningen av torget har.  

 
_ _ _ _ 
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§ 6  Inkomna motioner 
(KS-2017-00085, KS-2017-00123, KS-2017-00122) 
 

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

• Motion (M) angående unika stadsdelsnamn! 
• Motion (KD) angående införande av kultur- och fritidsbidrag 

till familjer med beviljat ekonomiskt bistånd 
• Motion (M) arbetskläder i förskolan 

Ärendet 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (M) angående unika stadsdelsnamn!, 2017-01-10 
• Motion (KD) angående införande av kultur- och fritidsbidrag till 

familjer med beviljat ekonomiskt bistånd, 2017-01-30 
• Motion (M) arbetskläder i förskolan, 2017-01-17 

 
_ _ _ _ 
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§ 7  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-01-30 10 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 8  Interpellationssvar - om indragning 
personlig assistent 
(KS-2016-00954) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Ingeborg 
Wiksten (L) den 19 december 2016 en interpellation om beslut om 
indragning av personlig assistans till socialnämndens ordförande 
Malin Larsson (S). 

Överläggning 
Ingeborg Wiksten (L) presenterar interpellationen och Malin Larsson 
(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 socialnämndens ordförande Malin 

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

(S) om ”Beslut om indragning personlig assistent”, daterad 
2016-12-05 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-12-19 § 245 
 
_ _ _ _ 
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§ 9  Valärenden 
(KS-2017-00010) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera Länsstyrelsens beslut om val av nuvarande ersättare Håkan 

Byberg (S) som ledamot i kommunfullmäktige fr o m 11 januari 
2017 efter Samreen Malik (S), för återstående delen av 
mandatperioden, 

  
att  notera Länsstyrelsens beslut om val av Kenneth Högström (S) som 

ny ersättare i kommunfullmäktige fr o m 11 januari 2017 efter 
Håkan Byberg (S), för återstående delen av mandatperioden, 

  
att  bevilja Monika Lövgrens (M) avsägelse som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden, 
  
att bevilja Pirjo Holmströms (MP) avsägelse som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden, 
  
att utse Mathias Rex (MP) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

efter Pirjo Holmström (MP), för återstående delen av 
mandatperioden, 

  
att  utse Ann-Christine Meiding (S) till ny ersättare i socialnämnden 

efter Ulla Näsman (S), för återstående delen av mandatperioden, 
  
att bevilja Peter Byströms (S) avsägelse som ledamot i 

kommunfullmäktige och Medelpads Räddningstjänstförbund fr o m 
1 februari 2017. 

  
att utse Linda Strandfjäll (M) till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden fr o m 1 februari efter Monika Lövgren (M), 
för återstående delen av mandatperioden,  

  
att utse Joakim Lindblad (M) till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden 

efter Jörgen Tjernell (M) för återstående delen av mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2017-01-19, reviderad 2017-01-27 

samt kompletteringar vid dagens sammanträde 
_ _ _ _ 
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§ 10  Finansiering av ordförandeförslag om fler 
bostäder 
(KS-2016-00731-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunfullmäktige anvisar 2,3 mnkr för tillkommande kostnader 
till socialnämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration för en ambitionshöjning där service och teknik, 
genom uppdrag, ska ansvara för hyreskontrakt för bostäder som ska 
användas inom de kommunala verksamheterna, 
 
att finansiering för verksamhetsåret 2017 sker genom proportionell 
omdisponering av 500 tkr i socialnämnden och nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration utifrån det arbete 
som görs idag samt att 1,8 mnkr finansieras i 
kompletteringsbudget2017, 
 
att finansiering för verksamhetsåret 2018 sker genom proportionell 
omdisponering av 500 tkr i socialnämnden och nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration utifrån det arbete 
som görs idag samt att 1,8 mnkr finansieras i teknisk omräkning i 
mål och resursplan 2018, 
 
att finansiering för verksamhetsåret 2019 och framåt sker genom 
proportionell omdisponering av 500 tkr i socialnämnden och 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration utifrån 
det arbete som görs idag samt att 1,8 mnkr finansieras i mål- och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 samt 
 
att uppdraget som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen (2016-
03-29§ 83 pkt 10 -11) ska anses genomförda. 

Ärendet 
Plan och utvecklingsutskottets ordförande har väckt ett ärende om 
förslag på åtgärder för fler bostäder i kommunen. Detta ärende är 
begränsat till att gälla pkt 10-11 i kommunfullmäktiges protokoll § 
83 2016-03-29 och pkt 1- 2 i kommunstyrelsens protokoll § 88 2016-
03-14 som lyder; att kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att 
kommunala verksamheters bostadsbehov uppfylls samt att 
kommunstyrelsen ansvarar för hyreskontraktet och för bostadsrätter 
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som ska användas inom de kommunala verksamheterna. Dessa 
beslutssatser ska enligt kommunfullmäktiges beslut hanteras av 
kommunstyrelsens förvaltning service och teknik. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-16 § 5 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-12-20 § 142 
• Koncernstabens skrivelse, 2017-01-02 
 
_ _ _ _ 
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§ 11  Utvecklad styr- och ledningsmodell för 
Sundsvalls kommunkoncern 
(KS-2015-00754-22) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Ärendet 
Ett förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för 
kommunkoncernen har remitterats till nämnder, bolagsstyrelser och 
partier med representation i kommunfullmäktige. Koncernstaben 
föreslår att förslaget fastställs, och att de inspel som lämnats i 
remitteringen tas tillvara under den konkretisering och 
implementering av förslaget som föreslås ske.  

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar på att ärendet ska återremitteras med 
följande motivering: 
 

1. Det saknas jämförelser med kommuner som visar på goda 
resultat vad gäller styrning och ledning. Är det så att 
exempelvis den föreslagna pyramiden och balanserade 
styrkortet visar på goda resultat i andra jämförbara 
kommuner? 

2. Vi saknar beskrivning på vilket sätt den strategiska 
pyramiden kommer tydliggöra styrningen och skapa en röd 
tråd i hela organisationen. Vi ser också en risk med ökad 
administrativ börda ute i organisationen utan att vi 
åstadkommer bättre resultat. 

3. Vi önskar svar på hur den föreslagna modellen ska förbättra 
resultatstyrningen. 

4. Vi anser att en styrmodell är så pass viktig och en förändring 
kräver mycket kraft från organisationen, det är därför viktigt 
att den nya kommundirektören får möjlighet att komma med 
synpunkter innan den beslutas. 

5. Styrningskedjan behöver vara tydligare (se ytterligare 
beskrivning i Alliansens tidigare remissvar). 

6. Den föreslagna strukturen för Mål- och resursplanen öppnar 
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upp för att utformningen kommer variera och risken finns att 
det blir svårt att jämföra olika budgetar över tid och mellan 
partier. 

7. Vi saknar fortfarande en tydlighet gällande de framtagna 
problemområdena och de ändringsförslag som nu 
presenteras. 

 
Stefan Falk (L), Jörgen Berglund (M), Maria Algotsson (MP) och 
Christina Vallsten (SD) yrkar bifall till Liza-Maria Norlins (KD) 
förslag till beslut. 
 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med 
fleras förslag. 
 
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 46 JA-röster och 35 
NEJ-röster, se bilaga 2. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-16 § 7 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-12-20 § 131 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-12-01 
• Förslag på styr- och ledningsmodell 
• Remissvar från S 
• Alliansens remissvar 
• Remissvar från V 
• Remissvar från C 
• Remissvar från MP 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 
• Socialtjänstens skrivelse 
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• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• NAVI:s protokoll 
• FAVI:s skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Miljönämndens handlingar 
• Lantmäterinämndens protokoll 
• Lantmäterikontorets skrivelse 
• Delegationsbeslut från personalnämnden 
• SBAB protokoll 
• SBAB skrivelse 
• NSAB protokoll 
• NSAB skrivelse 
• Remissvar från Mitthem 
• Remissvar från MSVAB 
• Remissvar från Sundsvall Elnät 
• Remissvar från Sundsvall Energi 
 
_ _ _ _ 
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§ 12  Samhällsbetalda resor - förändringar i 
ekonomistyrning 
(KS-2016-00865-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i den ekonomiska ramen i Mål- och resursplan från och med 2017 
överföra skattemedel motsvarande 7 200 000 kronor från 
stadsbyggnadsnämnden till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-12 § 153 att uppdra till 
koncernstaben att genomföra nödvändiga förändringar i ekonomi-
styrningen av persontransporter. Koncernstaben har i samråd med 
berörda förvaltningar tagit fram ett förslag till hur kostnaderna ska 
regleras mellan berörda nämnder. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-16 § 10 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-12-20 § 133 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-12-08 
• Överenskommelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 13  Utökad finansiering av Åkroken Science 
Parks verksamheter för perioden 2017-2018 
(KS-2016-00878-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja totalt 4,5 mnkr i utökad finansiering av Åkroken Science 
Parks verksamheter 2017-2018 (2,5 mnkr år 2017 och 2 mnkr år 
2018), 
 
att de 2,5 mnkr för år 2017 finansieras genom att ianspråkta 500 tkr 
ur kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt 
marknadsföring och turism och att övriga 2 mnkr inarbetas i 
kompletteringsbudgeten för år 2017, samt 
 
att finansieringen för år 2018, 2 mnkr, hanteras i samband med 
teknisk omräkning av Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-
2020. 

Ärendet 
Ärendet handlar om förslag till utökad finansiering av Åkroken 
Science Parks verksamheter för perioden 2017-2018.  

Jäv 
Jäv antecknas för Habib Effati (M).  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-16 § 11 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-12-20 § 138 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-12-01 
• Åkroken Science Park 2017-2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 14  Ändring av firmanamn MittSverige Vatten 
AB 
(KS-2016-00903-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna ändringar i bolagsordningen enligt framlagt förslag, ny 
firma MittSverige Vatten & Avfall AB. 

Ärendet 
MittSverige Vattens styrelse beslutade 2016-08-24, § 28, att uppdra 
till bolagets VD att anmäla namnförändring till Bolagsverket – 
MittSverige Vatten & Avfall AB, vilket innebär att bolagsordningen 
behöver ändras.  
 
Verksamhetsinnehållet är redan ändrat i bolagsordningen utifrån det 
nya uppdraget att ansvara för avfall i bolaget. Den här aktuella 
ändringen i bolagsordningen innebär enbart att ändra firmanamnet, 
vilket ska bidra till tydlighet även i firmanamnet vad bolaget utför för 
typ av verksamhet.  
 
Ändringen har godkänts av styrelserna i Sundsvall Vatten AB, Timrå 
Vatten AB, Reko Sundsvall AB samt Nordanstigs Vatten AB i 
egenskap av ägare av bolaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-16 § 12 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-12-20 § 140 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-11-29 
• Protokollsutdrag TVAB 2016-10-10 
• Protokollsutdrag MSVAB 2016-09-21, § 36 
• Bolagsordning MittSverige Vatten AB -mlt-160921 
• Protokollsutdrag MSVAB 2016-08-24 §28 
• Tjänsteärende ändring av bolagets firma 
• Ändring av bolagets firma, MittSverige Vatten AB 

tjänsteskrivelse SBAB 
• Protokollsutdrag NVAB 2016-10-10 
• Protokollsutdrag Reko 2016-10-10 
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• Protokollsutdrag SVAB 2016-10-10 
• Bolagsordning MittSverige Vatten AB -mlt-160921 
• Protokollsutdrag 2016-11-17 § 122 

 
_ _ _ _ 
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§ 15  Ny uppdragsersättning för 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2017 
(KS-2016-00907-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att minska uppdragsersättningen till Näringslivsbolaget i Sundsvall 
AB med ett belopp om femhundra tusen kronor. 

Ärendet 
Omfördelning av verksamhetsmedel för arbete med marknadsfö-
ringen av Sundsvalls kommun och varumärket Sundsvall.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-16 § 13 
• Finans- och näringslivsutskottets protokoll, 2016-12-20 § 141 
• Koncernstabens skrivelse, 2016-12-13 
 
_ _ _ _ 
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§ 16  Uppföljning av verkställigheten av 
integrationsbeslut  
(KS-2016-00698-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna redovisningen,  
 
att anmoda barn- och utbildningsnämnden att verkställa tidigare av 
kommunfullmäktige beslutat uppdrag att ”analysera vad statistiken 
som visar tydliga skillnader för hur nyanlända klarar utbildningen i 
Sundsvalls kommun jämfört med riket står för, och beslutar om de 
åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med detta”, 
 
att barn- och utbildningsnämnden återrapporterar nämndens analys 
över nyanländas skolresultat och beslut om åtgärder för att förbättra 
dessa till kommunstyrelsen senast i november 2017. En delrapport 
om hur arbetet fortlöper lämnas till plan- och utvecklingsutskottet i 
juni 2017,  
 
att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att alla sent anlända 
elever senast december 2017 har en sammanhållen studieplan som 
tagits fram tillsammans med vuxenutbildningen. En delrapport om 
hur arbetet fortlöper lämnas till plan- och utvecklingsutskottet i juni 
2017, 
 
att uppföljningarna fortsättningsvis hanteras i kommunstyrelsen, och 
behandlas i kommunfullmäktige i de fall styrelsen bedömer att behov 
uppstår.  

Ärendet 
Ärendet är en uppföljning av dels de beslut om integrationsåtgärder 
som fattats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sedan 
januari 2016, och dels verksamheternas övriga integrationsarbete.  

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt följande tilläggsatsats: 
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Att en integrationsgrupp får i uppdrag att årligen redovisa 
analyser och resultat inom integrationsområdet på lämpligt 
sätt för kommunfullmäktige. Integrationsgruppen bör vara en 
grupp på tjänstemannanivå från berörda förvaltningar och 
bolag som leds av ordförande för NAVI. 

 
Christiane Rüdiger (V) yrkar avslag på Angel Villaverdes (MP) 
tilläggsattsats. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Angel Villaverdes (MP) förslag och dels kommunstyrelsens förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-16 § 14 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-12-20 § 63 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00698-1  
• PM- verkställighet av integrationsbeslut 

 
_ _ _ _ 
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§ 17  Handlingsprogram för olycksförebyggande 
arbete Sundsvalls kommun 2016-2019 
(KS-2016-00890-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 2016-
2019, Sundsvalls kommun,  
 
att handlingsprogrammet gäller för alla nämnder i Sundsvalls 
kommun,  
 
att uppmana alla kommunalägda bolag att anta Handlingsprogram 
för olycksförebyggande arbete 2016-2019, Sundsvalls kommun. 

Ärendet 
Ärendet handlar om antagande av handlingsprogram för olycksföre-
byggande arbete för Sundsvalls kommun för perioden 2016-2019. 
Handlingsprogrammet har tagits fram av Medelpads Räddningstjänst-
förbund i dialog med berörda kommunala nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-16 § 16 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2016-12-20 § 65 
• Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00890-2  
• Processbeskrivning 
• Remissförfrågningar och remissvar 
• Handlingsprogram Olycksförebyggande arbete Sundsvalls 

kommun 2016-2019 
• Protokollsutdrag direktionen 2016-11-11 
 
_ _ _ _ 
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§ 18  Korta frågor - korta svar 
(KS-2017-00007) 
 

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 
• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om huruvida 

vägbelysningen kommer tillbaka på Trafikgatan efter 
ombyggnationerna på E4 vid Skönsberg. Frågan besvaras av 
stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Hedenius. 
 

• Elin Nilsson (M) ställer en fråga om att återkräva pengar för 
vissa avgifter från Taxi Drakstaden. Frågan besvaras av barn- 
och utbildningsnämndens ordförande João Pinheiro.  

 
_ _ _ _ 
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§ 19  För kännedom 
(KS-2017-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna.  

Ärendet 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2017-01-17 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2017-12-19, reviderad 
2017-01-27 (KS-2017-00010) 

 
_ _ _ _ 
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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  Roland Grafström §§ 11-19 
Kjell Andersson (S) X    
Therese Westin (S) X    
Håkan Byberg (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) -  Rose-Marie Antonic §§ 1-19 
Adele Flodin (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Olof Andersson (S) -  Hans Backlund §§ 1-19 
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) X    

Mats-Johan Adner (M) -  Thomas Burman §§ 1-19 

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Jörgen Berglund (M) X    
Tom Emanuelz (M) -  Jan Heijbel §§ 1-19 
Per-Magnus Forsberg (M) X    
Habib Effati (M) X § 13 Gunilla Molin § 13 
Bertil Kjellberg (M) 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) X    
Arne Engholm (L) -  Ulla Norgren §§ 1-19 
Hans Forsberg (C) -  Erik Thunström §§ 1-19 
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) X    
Johanna Thurdin (MP) X    
Tina Hellberg (MP) X    
Johnny Skalin (SD) -  Mats Hellhoff §§ 1-19 
Lars Skoglund (SD) X    
Sven Nordlund (SD) X    
Stig Bergström (SD) X    
Jan Björnefax (SD) X    
Roland Persson (SD) X    
Christina Vallsten (SD) X    
Börje Mattsson (SD) -  Ove Skalin §§ 1-19 
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Roland Grafström (S) X  §§ 11-19 
Lars-Åke Andersson (S) -   
Lena Sjölén (S) -   
Evert Nederberg (S) X   
Rose-Marie Antonic (S) X  §§ 1-19 
Michael Sjödin (S) X   
Carina Staf (S) X   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson  

(S) X   

Kenneth Högström (S) X   
Elisabeth Unander (S) -   
Hans Backlund (S) X  §§ 1-19 
Frida Burman (S) X   
Leif Wiklund (S) -   
Ulf Sjölinder (S) X   
Annika Söderberg (S) X   
Kent Larsson (S) X   
Rebecca Lampinen (S) X   
Robert Kuusikko (S) X   
Bo Markusson (S) -   
Thomas Burman (M) X  §§ 1-19 
Eva Lohman (M) -   
Jan Heijbel (M) X  §§ 1-19 
Gunilla Molin (M) X  § 13 
Linus Johansson (M) X   
Åse Johansson (M) X   
Per Wahlberg (M) X   
Efva Åström (M) X   
Ulla Norgren (L) X  §§ 1-19 
Lars Holmgren (L) X   
Jonas Öhrnell (L) -   
Erik Thunström  (C) X  §§ 1-19 
Anna Edin (C) X   
Elisabet Finné (V) X   
Åke Johansson (V) -   
Bertil Hörnqvist (KD) X   
Miriam Monsell (KD) -   
Birgir Hjörleifsson (MP) X   
Birgitta Skoglund (MP) X   
Mats Hellhoff (SD) X  §§ 1-19 
Ove Skalin (SD) X  §§ 1-19 
Anders Haraldh (SD) X   
Magnus Fagerström (SD) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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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) Roland Grafström X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S)  X    
Håkan Byberg (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) Rose-Marie Antonic X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Olof Andersson (S) Hans Backlund 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)   X   
Mats-Johan Adner (M) Thomas Burman  X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M) Jan Heijbel  X   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Habib Effati (M)   X   
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Bertil Kjellberg (M)   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)   X   
Arne Engholm (L) Ulla Norgren  X   
Hans Forsberg (C) Erik Thunström 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)   X   
Johanna Thurdin (MP)   X   
Tina Hellberg (MP)   X   
Johnny Skalin (SD) Mats Hellhoff  X   
Lars Skoglund (SD)   X   
Sven Nordlund (SD)   X   
Stig Bergström (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD)   X   
Christina Vallsten (SD)   X   
Börje Mattsson (SD) Ove Skalin  X   
   46 35 0 0 
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