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Justering 
 
Till justerare utses Christiane Rüdiger och Tom Emanuelz med 
Niklas Säwén och Börje Mattsson som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 215  Information från kommundirektör Åsa 
Bellander 
(KS-2017-00005) 
 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

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

• Grönt ljus för bygget av nya förskolor 
• Hermans gruppboende invigt 
• Kemikalieplan godkänd av miljönämnden 
• Rekord gällande plantering av träd och buskar under 2017-

2018 
• Vuxenutbildningen i final för priset ”Årets Erasmusaktör” 
• Regeringens Tillitsdelegation har besökt Sundsvall för att 

fördjupa sig i Skönsmomodellen  
• Södra bergets förskola är en av fem förskolor i Sverige som är 

nominerade till hållbarhetspriset Årets Grön Flagg förskola 
• 300 nya studentbostäder samt bostäder på Skönsmon planeras 

 
Åsa presenterar sedan projektledaren Eva-Marie Blusi Tyberg och 
idécoacherna Katarina Palmgren och Sara Andersson, som är 
inbjudna för att ge information om projektet Idéslussen. De redogör 
bland annat för: 
 

• Idéslussen ska ge nytta och ge värde till för medborgarna och 
öka kommunens innovationsförmåga. Projektet ger 
medarbetare möjlighet att testa idéer och hitta lösning på 
problem utanför den ordinarie verksamheten.  

• Idéslussen utvecklar idécoacher, erbjuder tester, processer, 
metoder och verktyg och är öppen för alla medarbetare. 

• Projektet testar idéer och linjen beslutar sedan om eventuell 
implementering i ordinarie verksamhet.  
 
 

_ _ _ _ 
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§ 216  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 
två arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
Inga frågor har kommit in till dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 217  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 två 
arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
 

• Stefan Falk (L) ställer en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Peder Björk (S) angående tillskottet på 25 
miljoner kronor till socialnämnden i MRP för 2018. Efter 
frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 

 
_ _ _ _ 
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§ 218  Inkomna motioner 
(KS-2017-00852, KS-2017-00877) 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:  
 
• Motion (M) angående central ställplats för husbilar i Sundsvall 
• Motion (KD) angående framtagande av nytt 

funktionshinderprogram för Sundsvalls kommun. 
 

Ärendet  
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag  
• Motion (M) angående central ställplats för husbilar i Sundsvall, 

inlämnad 2017-11-17 
• Motion (KD) angående framtagande av nytt 

funktionshinderprogram för Sundsvalls kommun, inlämnad 2017-
11-27 
 

 
_ _ _ _ 
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§ 219  Inkomna interpellationer 
(KS-2017-00853, KS-2017-00861, KS-2017-00860)  
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att följande interpellationer får ställas:  
 

• Interpellation om ställplatser för husbilar i Sundsvall 
• Interpellation om valfrihet och ansvar  
• Interpellation om trygg hemgång 

 

Bakgrund  
Tre interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
Interpellationerna besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde.  

Beslutsunderlag  
• Interpellation från Thomas Burman (M) till Anders Hedenius (S) 

om ställplatser för husbilar i Sundsvall, daterad 2017-11-15  
• Interpellation från Annelie Luthman (L) till Malin Larsson (S) 

om valfrihet och ansvar, daterad 2017-11-21  
• Interpellation från Ingeborg Wiksten (L) till Malin Larsson (S) 

om trygg hemgång, daterad 2017-11-15  
 
_ _ _ _ 
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§ 220  Valärenden 
(KS-2017-00010) 
 

 
att utse Catrin Eliasson (L) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Johan Landström (L) för återstående delen 
av mandatperioden,  
 

Beslutsunderlag  
• Koncernstabens skrivelse, 2017-11-24  

 
 
_ _ _ _ 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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§ 221  Styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB 
(KS-2017-00742-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reviderade styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB 
avseende aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, daterade 
2017-04-10. 
 

Ärendet 
Ägarforum för Ostkustbanan 2015 AB har redovisat förslag till 
reviderade styrdokument för bolaget. Ändringarna innehåller 
framförallt formalia och är ett förslag för att skrivningarna ska bli 
mer ändamålsenliga i förhållande till bolagets uppdrag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-13 § 231 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-10-24 - § 74 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00742-1 
• Ostkustbanan 2015 AB missiv, 2017-09-22: Beslut revidering 

styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB 
• Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB, förslag 

2017-04-10 
• Ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB, förslag 2017-04-10 
• Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB, förslag 2017-04-10 
• KS-2015-00433-13 Aktieägaravtal OKB 

KS-2015-00433-1 Förslag till  bolagsordning för Ostkustbanan 
AB 
 

_ _ _ _ 
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§ 222  Skönhetsrådets utformning och 
organisatoriska placering samt arbetsordning, 
återremitterat ärende 
(KS-2016-00714-9) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att organisatoriskt placera skönhetsrådet under 
stadsbyggnadsnämnden,  
 
att stadsbyggnadsnämnden finansierar skönhetsrådet inom ram, 
 
att fastställa arbetsordning för skönhetsrådet enligt koncernstabens 
förslag daterat 2017-04-06, med följande komplettering och 
justeringar: 

 
§1 Målsättning och syfte 
Kompletteras med: 
Rådet skall ha en fristående ställning med rätt att initiera och 
driva frågor inom sitt verksamhetsområde 
 
§1 Målsättning och syfte 
Justeras texten i sista stycket till: 
I aktuella frågor eller ärenden ska kommunen samråda och 
informera om sin verksamhet, planera förändringar samt 
resultat av olika åtgärder som berör rådets 
verksamhetsområde. 
 
§4 Arbetsformer 
Justeras texten i femte stycket till: 
Sammanträdena ska dokumenteras i protokoll justerat av 
ordförande och en representant för den externa kompetensen i 
styrelsen. Protokollen skall delges Stadsbyggnadsnämnden, 
rådets ledamöter samt berörda nämnder och styrelser. 

 
att uppmana stadsbyggnadsnämnden att göra skönhetsrådet klart för 
start senast den första januari 2018, 
 
att delegera till stadsbyggnadsnämnden att göra ändringar av icke 
principiell karaktär i skönhetsrådets arbetsordning, samt 
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att uppdra till arvodeskommittén att göra nödvändiga justeringar av 
bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och 
personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern 
utifrån inrättande av skönhetsrådet. 
 
att arbetsordningen för skönhetsrådet under paragraf tre, 
Sammansättning, kompletteras med en skrivning om att rådet ska ha 
en ledamot som är ett barn eller ungdom. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett skönhetsråd i 
Sundsvalls kommun genom bifall till en motion och i de två senaste 
mål och resursplanerna (MRP). Då motionen och nuvarande MRP-
uppdraget har olika inriktningar avseende den organisatoriska 
placeringen behövs ett nytt beslut om detta från kommunfullmäktige. 
Vidare behöver rådet formaliseras något samt finansiering fastställas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet vid sitt 
sammanträde 2017-05-29 § 141 med motiveringen att ärendet 
behöver kompletteras med en ekonomisk konsekvensbeskrivning av 
att ett klargörande att skönhetsrådet placeras under 
stadsbyggnadsnämnden under befintlig ekonomisk ram. Likaså 
önskar kommunfullmäktige en redovisning av hur skönhetsrådets 
arbete kommer påverka ärendehantering i ett tidsperspektiv. Det vill 
säga hur mycket ett skönhetsråd kommer att fördröja ett plan- och 
byggärende. Stadsbyggnadsnämnden överlämnade sitt yttrande med 
svar på frågorna 2017-09-27. 

Överläggning 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
samt till följande tilläggsatssats: 
 

att stadsarkitekt skall ingå i skönhetsrådet som adjungerad 
ledamot med närvaro-, samt yttranderätt, dock ej beslutanderätt. 
 

Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning.  
 
Stefan Falk (L) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar han få lämna 
en protokollsanteckning.  
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med ändringen att texten i § 1 Målsättning och syfte, som lyder att 
”Rådet skall ha en fristående ställning med rätt att initiera och driva 
frågor inom sitt verksamhetsområde” stryks. Vidare yrkar hon bifall 
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till Maria Algotssons (MP) tilläggsatssats.  
 
Linnea Kjellman (C) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Annika Burman (V) instämmer i Maria Algotssons (MP) yrkande. 
 
Michael Gäfvert (M) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Johnny Skalin (SD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Maria Algotsson (MP) och Annika 
Burmans (V) förslag, dels Stefan Falk (L) och Johnny Skalins (SD) 
förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) och Mikael Gäfverts (M) 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att protokollsanteckningarna får 
lämnas. 

Reservation  
Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L), 
Ulla Norgren (L), Maria Lilja (L), Annelie Luthman (L), Arne 
Engholm (L), Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), 
Hjördis Bredberg (M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), 
Alicja Kapica (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman 
(M), Jörgen Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus 
Forsberg (M), Habib Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Eva Lohman 
(M), Sven Bredberg (M), Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Protokollsanteckning 
Maria Algotsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Miljöpartiet anser att arbetsordning för Skönhetsrådet skall 
fastställas enligt kommunstyrelsens förslag men med följande 
komplettering till §3/Sammansättning av skönhetsrådets ledamöter; 
Stadsarkitekt skall ingå i skönhetsrådet som adjungerad ledamot med 
närvaro-, samt yttranderätt, dock ej beslutanderätt.” 
 
Stefan Falk (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi i oppositionen (M) och (L) anser att skönhetsrådet inte är 
nödvändigt, särskilt nu när kommunen fått en stadsarkitekt. Ökade 
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kostnader och en onödig byråkrati är inget vi vill sträva efter och 
därför heller inte stödjer”. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-13 - § 232 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-10-17 - § 62 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00714-9 
• Koncernstabens förslag till arbetsordning för skönhetsrådet 2017-

04-06 
• Koncernstabens kostnadsuppskattning 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-09-27 § 161 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2017-09-04 
• Stadsbyggnadsnämndens kostnadsuppskattning 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-05-29 § 141 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-05-15 § 149 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-11-27 14 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 223  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Sundsvalls kommun - revidering 
(KS-2017-00686-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls 
kommun enligt koncernstabens förslag i tjänsteskrivelse KS-2017-
00686-1, 
 

Ärendet 
Sundsvalls lokala ordningsföreskrifter nämner idag inga regler 
angående fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Koncernstaben 
föreslår att det införs. Ett ärende har även väckts av Kultur – och 
fritidsnämnden angående förbättrad tillgänglighet för cyklister och 
ryttare vid Sundsvalls kommuns motionsanläggningar. 
Koncernstaben föreslår att 25 § i ordningsföreskriften justeras i 
enlighet med nämndens förslag. Även vissa redaktionella ändringar 
föreslås av ordningsföreskriften. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Hon uppmärksammar sedan kommunfullmäktige på att det finns 
redaktionella felaktigheter i ordningsföreskrifterna som rör 
paragrafnumren som bör åtgärdas i samband med att 
ordningsföreskriften nu revideras. 

 
Bodil Hansson (S) instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Liza-Maria Norlin (KD) och Bodil Hanssons (S) förslag. Detta blir 
också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-13 - § 234 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-11-07 - § 70 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00686-1 
• Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter  
• Karta Alnö-Ljustadalen 
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• Karta Bergsåker 
• Karta Liden 
• Karta Matfors 
• Karta Skottsund 
• Karta Stöde 
• Karta Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 224  Motion (M) om utredning av avgiftsfria 
broddar till personer som är 70 år eller äldre 
(KS-2017-00158-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad. 
 

Ärendet 
Moderaterna har via ledamoten Patrik Gustavsson (M) lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige om att tillsätta en utredning kring 
huruvida det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att kommunen 
tillhandahåller broddar till personer som är 70 år eller äldre. Den här 
skrivelsen är ett svar på den motionen. 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad.  
 
Mats Hellhoff (SD), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och 
Hans Forsberg (C) instämmer i Patrik Gustavssons (M) yrkande. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Patrik Gustavssons (M) förslag om att motionen ska anses vara 
besvarad. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-13 - § 236 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-10-24 - § 76 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00158-6 
• Socialnämndens protokoll, 2017-05-23 § 107 
• Socialtjänstens skrivelse, 2017-04-28 
• Remiss KPR - Motion (M) om utredning av avgiftsfria broddar 
• Motion (M) om utredning av avgiftsfria broddar till personer som 

är 70 år eller äldre 
 
_ _ _ _ 
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§ 225  Motion (KD) angående arbete mot 
microplaster  
(KS-2017-00396-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion i vilken de yrkar på att ge 
miljöförvaltningen i uppdrag att göra en kunskapssammanställning 
över lokala källor som sprider microplaster till våra 
vattenförekomster, samt att miljöförvaltningen efter genomförd 
kunskapssammanställning återkommer till kommunfullmäktige med 
förslag på åtgärder på hur kommunen kan minska den lokala 
spridningen av microplaster. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen.  
   
Stefan Falk (L), Alicja Kapica (M) och Johanna Thurdin (MP) 
instämmer i Liza-Maria Norlins (KD) yrkande. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med 
fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Ulla Norgren (L), Maria Lilja (L), Annelie Luthman 
(L), Arne Engholm (L), Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin 
(KD), Lina Heidenbeck (M), Margareta Engström (M), Hjördis 
Bredberg (M), Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja 
Kapica (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), 
Jörgen Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg 
(M), Habib Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Eva Lohman (M), Sven 
Bredberg(M), Patrik Gustavsson (M), Angel Villaverde (MP), Maria 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-11-27 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Algotsson (MP), Johanna Thurdin (MP) och Tina Hellberg (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-13 § 237 
• Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2017-10-24 - § 77 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00396-5  
• Miljönämndens protokoll, 2017-06-14 § 36 
• Miljökontorets skrivelse, 2017-05-15 
• Motion (KD) angående arbete mot microplaster 
 
_ _ _ _ 
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§ 226  Motion (SD) om kommunalt 
konstitutionsutskott 
(KS-2017-00496-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Det här ärendet är ett svar på sverigedemokraternas motion om 
kommunalt konstitutionsutskott. Johnny Skalin (SD) föreslår att 
kommunen utreder hur kommunen kan göra för att förändra 
demokrati- och uppföljningsberedningen så att denna beredning blir 
en kommunal motsvarighet till Riksdagens konstitutionsutskott där 
detta är möjligt. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-13 § 238 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-10-17 - § 65 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00496-3 
• Motion (SD) om kommunalt konstitutionsutskott 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-29 § 126 
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_ _ _ _ 
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§ 227  Motion (L) beträffande sommarskola för 
nyanlända 
(KS-2016-00853-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen såtillvida att Sundsvalls kommun årligen 
tillhandahåller sommarskola för nyanlända elever,  
 
att sommarskolans längd i tid beslutas av barn- och 
utbildningsnämnden med utgångspunkt i målgruppens behov, samt  
 
att barn- och utbildningsnämnden utformar insatsen i dialog med 
övriga nämnder som är berörda av frågan.  
 

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
införa fem veckors sommarskola för nyanlända. Ärendet är ett förslag 
till beslut på motionen.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) och Jeanette Hedlund (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Johnny Skalins (SD) förslag. Hon 
ställer dessa mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-13 - § 239 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2017-10-17 - § 66 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00853-5 
• Socialnämndens protokoll 2017-06-21 § 128 
• Socialtjänstens skrivelse 2017-05-23 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-01 § 11 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-01-11 
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• Barn- och utbildningsförvaltningens översikt av Sommarskolan 
2017-09-04 

• Barn- och utbildningsförvaltningens senare inskickade 
överväganden kring motionen 2017-09-05 

• Motion (L) beträffande sommarskola för nyanlända, 2016-11-14 
 
_ _ _ _ 
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§ 228  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 
• Infrastruktur- och serviceutskottets ordförande Hans Forsberg 

(C) svarar på en fråga som ställdes av Thomas Burman (M) 
på föregående kommunfullmäktigesammanträde om statusen 
för klädskåpen i kommunhusets reception.  
 

• Kjell Bergkvist (C) ställer en fråga om listningstak för 
vårdcentraler.  
Frågan besvaras av kristdemokraternas gruppledare Liza-
Maria Norlin (KD). 
  

• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga om regionpolitik 
kopplat till listningstak för Sidsjö vårdcentral.  
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder 
Björk (S). 
 

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

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna.  
 

Ärendet 
 
• Revisorernas bedömning av delårsrapport 2017-08-31 för 

Medelpads Räddningstjänstförbund (REV-2017-00024) 
 

• Delårsrapport 2 samt revisionsbedömning för 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten (KS-2017-
00813) 
 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad 
2017-11-14 
 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2017-11-16 
 
 

_ _ _ _ 
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