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Justering 
 
Till justerare utses Jonas Väst och Annelie Luthman med Linnéa 
Kjellman och Lina Heidenbeck som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 19  Information från kommundirektör Åsa 
Bellander 
(KS-2018-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander 
bland annat om följande: 
 

• Sundsvalls kommun provar digitala hjälpmedel för seniorer 
 

• Den nationella mätningen kommunernas kvalitet i korthet 
(KKIK) visar att Sundsvall ligger i framkant när det gäller 
kontinuitet inom äldreomsorgen 

 
• Återkoppling att Språkvänsstafetten lockar fler till att bli 

språkvänner 
 

• Himlabadet hade 379 232 besökare 2017.  Ungefär hälften av 
besöken under loven kommer från andra landskap och länder 
än Medelpad och kundnöjdheten är i genomsnitt 5,3 på en 6-
gradig skala 

 
• Friluftscentrum Södra berget blir ett officiellt 

Vasaloppscenter för längdskidåkning 
 

• Trafikverkets byggande av triangelspåret i Bergsåker som 
kopplar ihop Ådalsbanan med Mittbanan kan starta 

 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-26 4 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 20  Allmänhetens frågestund 
(KS-2018-00004) 
 

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 
 

• Lars Carlsson ställer en fråga angående 
befolkningsutvecklingen i Liden och Indal. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens vice ordförande Bodil 
Hansson (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 21  Temadebatt: En likvärdig skola 
(KS-2018-00160) 
 
Ordföranden informerar om dagens temadebatt som ska behandla en 
likvärdig skola. 
 
Punkten inleds med att tre gymnasieelever från två kommunala skolor 
samt en friskola berättar vad de ser som en likvärdig skola. Därefter 
tilldelas varje partiföreträdare tre minuter för inledningsanföranden. I 
den efterföljande debatten har den som begär ordet två minuter till sitt 
förfogande. För repliker och genmälen gäller högst två minuter. 

Överläggning 
Punkten inleds med att eleverna Linn Nordin från Västermalms 
gymnasieskola, Gustav Sjöberg från Hedberska gymnasieskola och 
Klara Strindlund från Skvaderns gymnasieskola berättar om vad de ser 
som en likvärdig skola. Därefter framförs inledningsanföranden av João 
Pinheiro (S), Jörgen Berglund (M), Johnny Skalin (SD), Stefan Falk (L), 
Hans Zetterkvist (V), Kjell Bergkvist (C), Maria Algotsson (MP) och 
Liza-Maria Norlin (KD).   
 
Därefter följer en allmän debatt kring temat en likvärdig skola. 
 
_ _ _ _ 
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§ 22  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2018-00011) 
 

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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§ 23  Inkomna motioner 
(KS-2018-00156, KS-2018-00193; KS-2018-00209) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 
 
• Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala verksamheter 

utbildning i vegetarisk matlagning 
 

• Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika 
 
• Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall 
 

Ärendet 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala verksamheter 

utbildning i vegetarisk matlagning, inlämnad 2018-01-29 
• Motion (L) rätt att välja även när vi är årsrika, inlämnad 

2018-02-19 
• Motion (M) om kompiskortet i Sundsvall, inlämnad 2018-02-

26 
 
_ _ _ _ 
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§ 24  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 25  Valärenden 
(KS-2018-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Kenneth Challis (V) avsägelse som ersättare i 
miljönämnden, 
 
att utse Jan Erik Iversen (M) som ny ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden efter Joakim Lindblad (M) för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att notera att Linda Strandfjäll (M) blir ny politisk sekreterare för 
Moderaterna på 100% fr o m 2018-03-01 t o m 2018-09-30 
 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2018-02-23, samt kompletteringar 

upplästa vid dagens sammanträde 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 26  Sundsvall 400 år 2021 
 (KS-2018-00151-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra projektet Sundsvall 
400 år 2021, 
 
att avsätta totalt 10 600 000 för förberedande arbete inför och 
medfinansiering av aktiviteter under jubileumsåret 2021, 
 
att finansieringen fördelas med 200 000 kr 2018, 1 650 000 kr 2019, 
3 300 000 kr 2020, 5 300 000 kr 2021 samt 150 000 kr 2022, 
 
att finansieringen för 2018 tas inom kommunstyrelsens ram,  
 
att finansieringen för 2019-2021 tas med i 
planeringsförutsättningarna inför MRP 2019-2020, med plan för 
2021 och 2022,   
 
att uppdra åt kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att uppdra åt 
respektive förvaltning/bolag att utse en representant vardera till 
projektets styrgrupp,  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt Näringslivsbolaget i Sundsvall att uppdra åt 
respektive förvaltning/bolag att medverka i projektets arbetsgrupper, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utse representanter till att vara 
med i en referensgrupp till projektet, samt 
 
att uppdra till projektets styrgrupp att besluta om en referensgrupp 
med representanter från närings- och föreningslivet. 
 

Ärendet 
Den 23 augusti 2021 fyller Sundsvall 400 år. Detta vill Sundsvalls 
kommun uppmärksamma och fira genom att erbjuda invånarna extra 
många upplevelser och aktiviteter. Under hösten 2017 har en 
arbetsgrupp i Sundsvalls kommun arbetat för att ta fram en inriktning 
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för jubileumsåret, se bilaga 1. Arbetsgruppen har bestått av 
tjänstemän från koncernstaben, Kultur & fritid, 
stadsbyggnadskontoret samt Näringslivsbolaget. Detta har resulterat i 
ett förslag på aktiviteter i tre temaperioder under hela jubileumsåret 
2021. Förslaget rymmer även en jubileumsvecka som är förlagd 
under den vecka som Sundsvall fyller 400 år. Huvudmålgruppen är 
sundsvallsborna, men det finns även fler målgrupper. 
 
För Sundsvall 400 år finns två uppställda målområden: Inkluderande 
Sundsvall och Fördel Sundsvall. För att uppfylla båda målområdena 
är det nödvändigt att arbeta aktivt med dialog gentemot 
målgrupperna, ett arbete som behöver pågå både i förberedelsefas 
och under aktivitetsfas.  
 
I det fortsatt arbetet är arbetsgruppens förslag att från och med beslut 
i kommunfullmäktige bedriva arbetet i projektform. Från och med 
2019 behöver arbetet ledas av en rekryterad projektledare som 
arbetar heltid med uppdraget. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) och Peder Björk (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag till samtliga att-satser till förmån för 
eget förslag som lyder: 
 

Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur firandet av 
Sundsvall 400 år kan ske till en betydligt rimligare kostnad 

 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins (SD) förslag. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-02-12 - § 28 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2018-00151-1 
• Bilaga 1 Sundsvall 2021 - inriktningsdokument och 

diskussionsunderlag 
 
_ _ _ _ 
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§ 27  Bolagsordning för Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB, revidering 
(KS-2017-00772-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna reviderad bolagsordning för Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB, daterad 2017-09-04. 
 

Ärendet 
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) har tagit fram ett förslag 
till reviderad bolagsordning så att denna bättre överensstämmer med 
NSAB:s framtida verksamhetsområde. Förslagna ändringar av 
bolagsordningen avser dels att avreglera NSAB:s strategiska ansvar 
för marknadsföring av varumärket Sundsvall, dels att förtydliga sitt 
verksamhetsändamål. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-02-12 - § 29 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-01-23 - § 2 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00772-3  
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-06-27 §150 
• Protokoll Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 2017-09-14 § 44 
• Bolagsordning för Näringslivsbolaget i Sundsvall AB - förslag 

2017-09-04 
 

_ _ _ _ 
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§ 28  Kvittering av nämndernas och bolagens mål 
och resursplaner 2018 
(KS-2017-00837-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna NAVI:s förslag på fördelning av medlen inom den 
politiska viljeinriktningen ”På väg mot jobb” under 2018 (NAVI-
2017-00044), 
 
att hänskjuta NAVI:s förslag om att låta de riktade skattemedlen i 
viljeinriktningen ”På väg mot jobb” ingå i NAVI:s ordinarie 
skattemedelsram från och med 2019 till processen för mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 (NAVI-2017-00044), 
 
att socialnämnden utan särskilda villkor kan disponera 25 
mnkr, "Förstärkning vård och omsorg", som tidigare beslutats i MRP 
2017-18, med plan för 2019-20. 
 

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) 2018 med plan för 2019-2020. 
 
Koncernstaben har granskat samtliga nämnders, helägda bolags samt 
Medelpads Räddningstjänstförbunds MRP 2018 för att se om de 
stämmer överens med kommunfullmäktiges MRP 2018 med plan för 
2019-2020. 

Överläggning 
Jörgen Berglund (M) yrkar på eget förslag som lyder: 
 

att inte godkänna NAVI:s förslag på fördelning av medlen inom 
den politiska viljeinriktningen ”På väg mot jobb” ingå i NAVI:s 
ordinarie skattemedelsram från och med 2019 till processen för 
mål- och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 (NAVI- 
2017-00044), 
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att hänskjuta NAVI:s förslag om att låta de riktade skattemedlen 
i viljeinriktningen ”På väg mot jobb” ingå i NAVI:s ordinarie 
skattemedelsram från och med 2019 till processen för mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 (NAVI-2017-
00044), 
 
att socialnämnden kan disponera 25 mkr villkorat till individ och 
familjeomsorgens verksamhet, ”Förstärkning vård och omsorg” 
som tidigare beslutats i MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020 

 
Stefan Falk (L) och Peder Björk (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Jörgen Berglunds (M) 
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. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Angel Villaverdes (MP) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Jan Heijbel (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Jörgen 
Berglund (M), Linus Johansson (M), Åse Johansson (M), Habib 
Effati (M), Per Wahlberg (M), Eva Lohman (M), Efva Åström (M), 
Patrik Gustavsson (M), Hans Brynielsson (KD) och Liza-Maria 
Norlin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Miljöpartiet tycker att det är mycket oroande att problem med 
redovisning och budget för socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden kvarstår trots påpekanden vid förra årets 
kvittering. 
 
Koncernstaben påpekar att socialnämndens budget inte är trovärdig 
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och konstaterar att både socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden överskrider de befogenheter som 
kommunfullmäktige har beslutat - detta kan inte accepteras!” 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-02-12 - § 30 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2018-01-23 - § 3 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00837-2  
• Kvittering av nämndernas och bolagens MRP 2018 
• Protokoll socialnämnden 2017-11-15 §225 
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 §150 
• Protokoll lantmäterinämnden 2017-11-22 §15 
• Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2017-11-22 §201 
• Protokoll NAVI 2017-11-22 
• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2017-11-22 §104 
• Protokoll miljönämnden 2017-11-08 § 69 
• Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2017-11-17 §191 
• Protokoll kommunstyrelsen 2017-12-05 §248 
• MRP Norra Kajen Exploatering AB 2018-2021 
• Protokoll Stadsbacken AB 2017-12-15 § 120  

 
_ _ _ _ 
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§ 29  Motion (SD) om att polisanmäla 
asylbedrägerier 
(KS-2017-00576-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen.  
 

Ärendet 
Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion att komunfullmäktige 
ska besluta att ”Sundsvalls kommun ska polisanmäla alla 
asylsökande som får sin ålder uppskriven (till 18 år eller äldre) för 
brott mot bidragslagen”. Ärendet är ett förslag till beslut på 
motionen.  

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) och Hicham Elkahtib (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag som är att avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels att bifall till motionen. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag som är att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-02-12 - § 32 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-01-23 - § 3 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00576-5 
• Socialnämndens protokoll 2017-12-13- § 257 
• Socialtjänstens skrivelse 2017-11-09 
• Koncernstabens juridiska bedömning 
• Motion (SD) polisanmäl asylbedrägerier 
 
_ _ _ _ 
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§ 30  Motion (M) om medborgarbudget 
(KS-2017-00699-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 

Ärendet 
Nya Moderaterna har lämnat motion om Medborgarbudget i 
Sundsvalls kommun. De föreslår att kommunstyrelsen ska ansvara för 
att utforma en plan för hur kommunen kan implementera arbete med 
medborgarbudget som del i vissa beslutsprocesser.  
Koncernstaben föreslår att motionen avslås. Medborgarbudget är 
endast ett av flera möjliga arbetssätt för att öka medborgares 
delaktighet och engagemang i samhället. Det krävs ytterligare 
analyser innan ett visst arbetssätt kan väljas.  

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

Moderaterna vill yrka på en återremiss i ärendet och uppdra till 
koncernstaben att analysera vidare vilka åtgärder som krävs för 
att öka medborgarnas engagemang och delaktighet samt 
återkomma med förslag till ett eller flera möjliga verktyg, där 
förhoppningsvis, Medborgarbudget är ett av verktygen. 

 
Niklas Säwén (S), Ingeborg Wiksten (L), Liza-Maria Norlin (KD), 
Johnny Skalin (SD), Angel Villaverde (MP) och Linnéa Kjellman (C) 
yrkar bifall till Alicja Kapicas (M) återremissyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
att ärendet återremitteras. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-02-12 - § 33 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2018-01-23 - § 4 
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• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00699-4 
• Motion (M) om medborgarbudget 
 
_ _ _ _ 
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§ 31  Motion (L) om åtgärder för att öka resandet 
med kollektivtrafik 
(KS-2017-00335-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionens första att-sats, 
 
att anse motionens andra att-sats vara besvarad. 
 

Ärendet 
Liberalerna i Sundsvalls kommun föreslår i en motion 
kommunfullmäktige besluta: att som en försöksverksamhet införa 
enhetstaxa på alla bussresor med destination inom kommunen, samt 
att införa ungdomsrabattkort för bussresor inom kommunen för 
ungdomar skrivna inom Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionens första att-sats och att den 
andra att-satsen ska anses vara besvarad. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är 
att avslå motionens första att-sats och att den andra att-satsen ska 
anses vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falks förslag. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Maria Lilja (L), Annelie 
Luthman (L) och Arne Engholm (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-02-12 - § 34 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-01-16 - § 7 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00335-3 
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• Bilaga 1 Yttrande KTM 2017-11- 20 
• Protokoll kommunfullmäktige 2017-04-24 § 100 
• Motion (L) om åtgärder för att öka resandet med kollektivtrafik, 

inlämnad 2017-04-03 
 
_ _ _ _ 
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§ 32  Motion (KD) angående införande av 
volontärarbete som alternativ inom individuellt val 
i gymnasiet 
(KS-2017-00570-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen,  
 
att verksamhetschef för gymnasieskola, tillsammans med 
rektorsgrupp Sundsvalls gymnasium och elever, för dialog hur 
volontärarbete kan möjliggöras i gymnasieskolan.  
 

Ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion i vilken de föreslår 
att volontärarbete ska vara ett alternativ inom gymnasieskolans 
individuella val. Motionärerna menar att volontärarbete kan ge 
eleverna förståelse för nyttan och vikten av civilt 
samhällsengagemang. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-02-12 - § 35 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-01-16 - § 8 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00570-5 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §115 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Motion (KD) angående införande av volontärarbete som 

alternativ inom individuellt val i gymnasiet, inlämnad 2017-06-26 
 
_ _ _ _
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§ 33  Motion (SD) om att uppmuntra skolorna att 
bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller 
ordna studiebesök hos företagen 
(KS-2017-00573-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 

Ärendet 
Johnny Skalin (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige, 
där han föreslår att fullmäktige uppdrar åt barn- och 
utbildningsnämnden att uppmuntra skolorna i Sundsvall att bjuda in 
lokala företag för besök på skolorna, eller ordna studiebesök hos 
företagen. Detta ärende är ett svar på motionen. 

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är 
att anse motionen vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels bifall till motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag som är att anse motionen vara 
besvarad. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-02-12 - § 36 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2018-01-16 - § 9 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00573-5  
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 § 

118 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 

 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-26 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

• Motion (SD) uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för 
besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen, 
inlämnad 2017-06-26 

 
_ _ _ _ 
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§ 34  Korta frågor - korta svar 
(KS-2018-00007) 
 

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 
• Johnny Skalin (SD) ställer en fråga om socialtjänstens 

kontroll relaterat till asylsökande. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens vice ordförande Bodil 
Hansson (S). 

 
• Annelie Luthman (L) ställer en fråga om vad man gör idag för 

att rekrytera fler killar som lärare och skolledare i Sundsvalls 
skolor och förskolor. 
Frågan besvaras av barn och utbildningsnämndens ordförande 
João Pinheiro (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 35  För kännedom 
(KS-2018-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2018-02-13 

 
• Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2017 

(KS-2018-00159) 
 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2018-02-15 
 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Peder Björk (S) X    
Diana Kapitanska (S) -  Lars-Åke Andersson §§ 19-35 
João Pinheiro (S) X    
Anita Bdioui (S) -  Lena Sjölén §§ 19-35 
Stefan Broman (S) X    
Patrik Eriksson (S) X    
Kjell Andersson (S) X    
Roland Grafström (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) -  Michael Sjödin §§ 19-35 
Rose-Marie Antonic (S) X    
Adele Flodin (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Olof Andersson (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Roger Johansson (S) X §§ 26-35  Hans Backlund §§ 19-25 
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    
Ulf Sjölinder (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Niclas Burvall (S) X    
Lina Heidenbeck (M) X    
Margareta Engström (M) X    
Hjördis Bredberg (M) -  Jan Heijbel §§ 19-35 
Bertil Swenson (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Alicja Kapica (M) X    
Elisabeth Gisslin Burman (M) X    
Thomas Burman (M) X    
Jörgen Berglund (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Tom Emanuelz (M) -  Linus Johansson §§ 19-35 
Per-Magnus Forsberg (M) -  Åse Johansson §§ 19-35 
Habib Effati (M) X    
Bertil Kjellberg (M) -  Per Wahlberg §§ 19-35 
Eva Lohman (M) X    
Sven Bredberg (M) -  Efva Åström §§ 19-35 
Patrik Gustavsson (M) X    
Ingeborg Wiksten (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Maria Lilja (L) X    
Annelie Luthman (L) X    
Arne Engholm (L) X    
Hans Forsberg (C) X    
Erik Thunström (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) X    
Lars Skoglund (SD) X    
Sven Nordlund (SD) -  Mats Hellhoff §§ 19-35 
Stig Bergström (SD) X    
Jan Björnefax (SD) X    
Roland Persson (SD) X    
Christina Vallsten (SD) -  Ove Skalin §§ 19-35 
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Lars-Åke Andersson (S) X  §§ 19-35 
Lena Sjölén (S) X  §§ 19-35 
Evert Nederberg (S) X   
Aagoth Lögdahl (S) -   
Michael Sjödin (S) X  §§ 19-35 
Carina Staf (S) X   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson  

(S) X   

Kenneth Högström (S) X   
Laila Ågren (S) -   
Hans Backlund (S) X  §§ 19-25 
Frida Burman (S) X   
Leif Wiklund (S) X   
Frida Smedberg (S) X   
Annika Söderberg (S) X   
Kent Larsson (S) X   
Rebecca Lampinen (S) X   
Robert Kuusikko (S) X   
Bo Markusson (S) -   
Jessica Höglin (S) -   
Jan Heijbel (M) X  §§ 19-35 
Gunilla Molin (M) -   
Linus Johansson (M) X  §§ 19-35 
Åse Johansson (M) X   
Per Wahlberg (M) X  §§ 19-35 
Efva Åström (M) X  §§ 19-35 
Peter Sjöbom (M) X   
Jörgen Nilsson (M) -   
Ulla Norgren (L) X   
Lars Holmgren (L) X   
Jonas Öhrnell (L) -   
Anna Edin (C) X   
Anders E Henriksson (C) X   
Elisabet Finné (V) X   
Åke Johansson (V) X   
Miriam Monsell (KD) -   
Berit Andersson (KD) X   
Birgir Hjörleifsson (MP) X   
Birgitta Skoglund (MP) X   
Mats Hellhoff (SD) X  §§ 19-35 
Ove Skalin (SD) X  §§ 19-35 
Magnus Fagerström (SD) -   
Cassandra Sundin (SD) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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