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Tid 
Ajourneringar 

Kl 13.00–18.23 
Kl 13.14–13.25, 13.27–13.35, 14.35–15.05, 16.04–16.19, 17.25–17.30 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Voteringar Voteringsresultat enligt bilaga 2 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2012-09-24 

  

  

Underskrifter Rodney Engström Christel Öhgren 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Mats Johan Adner Lena Österlund 
 Justerare Justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 152–175, samt bilagorna 1 och 2. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-09-17 2012-09-24 2012-09-25 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-10-22 2012-09-25 – 2012-10-16 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 

I tur att justera protokollet är Mats Johan Adner och Lena Österlund med 
Viktoria Jansson och Anders Hedenius som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2012-00704 
 

§ 152 Dagordning 
Johnny Skalin (SD) yrkar, med stöd av 3 kap 9 § kommunallagen, som 
säger att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt samt 5 kap 32 § kommunallagen 
om att brådskande ärenden får avgöras utan att ha föregåtts av beredning, 
att kommunfullmäktige lägger till ett nytt beslutsärende på dagordningen 
med syfte att tillstyrka eller underkänna kommunstyrelsens finans- och 
näringslivsutskotts beslut gällande konkurrensutsättning eller privatisering 
av kommunal verksamhet.  
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet klockan 13.14 till 13.25 för 
överläggningar med presidiet och kommunens jurister. 
 
När sammanträdet återupptas meddelar ordföranden att han ställer Johnny 
Skalins (SD) yrkande under proposition. Vidare informerar han om att 
kommunallagen 5 kap 32 § ger möjlighet att ta upp ett brådskande ärende 
för avgörande utan föregående beredning om samtliga närvarande leda-
möter är ense om beslutet. Efter ställd proposition meddelar ordförande att 
yrkandet faller eftersom fullmäktige inte är enigt. 
 
– – – – 
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KS-2012-00303 
 

§ 153 Information om överföring av hemsjukvård från 
landstingen till kommunerna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Under våren 2012 pågår ett projekt som utreder förutsättningarna för en 
överföring av hemsjukvård från Landstinget till länets sju kommuner. 
Beslut om överföring fattas i Landstingsfullmäktige samt respektive 
kommunfullmäktige i slutet av 2012. 
 
Henrik Hammarström, landstingets projektledare och Ingeborg Melin, 
kommunernas representant, har bjudits in till dagens sammanträde för att 
informera om projektet. 
 
– – – – 
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KS-2012-00005 
 

§ 154 Information från kommundirektören 

Bakgrund 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen.  

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om följande 
punkter: 
 
o Sundsvall-Härnösands flygplats, Midlanda 
o Sundsvall Energi AB:s samarbete med SCA angående 

energileveranser 
o Kommunkompassen 
 

– – – – 
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KS-2012-00004 
 

§ 155 Allmänhetens frågestund 

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

Överläggning 
o Marlene Fagerholm ställer en fråga om vad kommunen gör för att 

kvalitetsförbättra den offentliga sektorn. Frågan besvaras av kommun-
styrelsens ordförande Magnus Sjödin (M). 
 

o Håkan Johansson ställer frågor om dagens oljeberoende ska ersättas 
med höjt CO2-utsläpp. Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens 
ordförande, meddelar att frågan tyvärr fallit mellan stolarna och att 
han kommer att kontakta frågeställaren personligen samt lämna ett 
skriftligt svar till vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
oktober 2012. 
 

o Ingmar Söderström ställer en fråga om begärd hastighetsbegränsning 
på Ljustavägen (väg 622) genom Ljustadalen. Frågan besvaras av 
stadsbyggnadsnämndens ordförande Erland Solander (M). 
 

o Brith-Inger Brandström ställer en fråga om busskort för 100 kr per 
månad till ungdomar 19-29 år som har aktivitetsbidrag. Frågan 
besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets ordförande Sverker 
Ottosson (MP). 
 

o Anna Karlberg ställer frågor om nedläggningen av Nedansjö skola. 
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Annelie Luthman (FP).  
 

o Ingvar Jacobsson frågar om cykelväg som ska binda samman avsnittet 
Medskogsbron–Tuna. Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Erland Solander (M). 
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o Ingvar Jacobsson frågar om kommunfullmäktiges ordförande kan 

tänka sig verka för att uppmana fler att bli aktiva blodgivare i samband 
med annonsering av kungörelser samt andra kommunala annonser. 
Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Rodney 
Engström (M). 

Underlag 
• Fråga från Marlene Fagerholm, 2012-04-16 
• Fråga från Håkan Johansson, 2012-05-10 
• Fråga från Ingmar Söderström, 2012-08-25 
• Fråga från Brith-Inger Brandström, 2012-09-06 
• Frågor från Anna Karlberg, 2012-09-07 
• Frågor från Ingvar Jacobsson, inkomna 2012-09-13 
 
– – – – 
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KS-2012-00007 
 

§ 156 Korta frågor – korta svar 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet att 
ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. 

Överläggning 
• Roland Grafström (S) frågar om det finns många bygglovsansökningar 

på gång i stadsbyggnadsnämnden? 
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att 
ansökningarna i år är något färre än förra året. 
 
• Stefan Broman (S) frågar vad kommunen gör just nu för att rusta upp 

fritidsanläggningar runt Södra Berget? 
Reinhold Hellgren (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande, svarar att 
de har återkommande problem med bland annat crosshojar och 
fyrhjulingar som kör sönder spåren, men det finns även problem med 
annat. Förvaltningen och nämnden diskuterar vad som ska åtgärdas först. 
Det är fokus på frågan! 
 
• Lena Sjöberg (S) frågar hur man ska ta sig till sina arbeten eller 

praktikplatser när man börjar före 07.30 och bor i Viskan, Stöde, 
Nedansjö, Hällsjö, Skallböle eller Rude? Och hur ska man ta sig hem 
om man slutar efter 17.30 ? 

Sverker Ottosson (MP), kommunstyrelsens infrastruktur- och service-
utskotts ordförande, svarar att kollektivtrafiken är dyr och det gäller att 
göra prioriteringar. Kollektivtrafiken på landsbygden är ett område som är 
viktigt och det arbetas med frågan. Han tar med sig frågeställningen om de 
specifika orterna i det arbetet. 
 
• Roland Grafström (S) frågar var rivningsmassorna från Norra Kajen 

tar vägen? 
Birgir Hjörleifsson (MP), miljönämndens ordförande, svarar att han inte 
vet vad som händer med rivningsmassorna, men ber att få återkomma med 
svar på nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
 
– – – – 
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KS-2012-00642, KS-2012-00699, KS-2012-00700 
 

§ 157 Inkomna motioner 

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

 
o Motion (SD) om budgetberedning 
o Motion (SD) om att införa en äldre- och 

handikappombudsman 
o Motion (S) om bostadspolitiskt program 

Bakgrund 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (SD) om budgetberedning, daterad 2012-08-20 
• Motion (SD) om att införa en äldre- och handikappombudsman, 

inlämnad 2012-09-17, läses upp vid sammanträdet 
• Motion (S) om bostadspolitiskt program, inlämnad 2012-09-17, läses 

upp vid sammanträdet 
 
– – – – 
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KS-2012-00696 
 

§ 158 Inkomna interpellationer 

Bakgrund 
En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde. Då 
interpellanten inte är tjänstgörande kan kommunfullmäktige inte ta 
ställning till om den får ställas. 

Beslutsunderlag 
• Interpellation från Christiane Rüdiger (V) till Else Ammor (M) 

angående beroendemottagningen, daterad 2012-09-17 
 
– – – – 
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KS-2012-00554 
 

§ 159 Interpellationssvar – om en aktiv politik för fler 
bostäder 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Peder Björk (S) den 
18 juni 2012 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Magnus 
Sjödin (M) om en aktiv politik för fler bostäder. 

Överläggning 
Peder Björk (S) presenterar interpellationen och Magnus Sjödin (M) besvarar 
frågorna som ställs i densamma. 
 
Ärendet avslutas med en debatt som är öppen för alla ledamöter. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från Magnus Sjödin (M), 2012-09-03 
• Interpellation om en aktiv politik för fler bostäder, daterad 2012-06-05 
 
– – – – 
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KS-2012-00555 
 

§ 160 Interpellationssvar – angående arbetskrafts-
brist 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 

Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Åsa Ulander (S) den 
18 juni 2012 en interpellation till Hans Forsberg (C), ordförande i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) 
angående arbetskraftsbrist. 

Överläggning 
Åsa Ulander (S) presenterar interpellationen och Hans Forsberg (C) besvarar 
frågorna som ställs i densamma. 
 
Ärendet avslutas med en debatt som är öppen för alla ledamöter. 

Beslutsunderlag 
• Interpellationssvar från Hans Forsberg (C), 2012-08-30 
• Interpellation angåendearbetskraftsbrist, daterad 2012-08-30 
 
– – – – 
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KS-2012-00010 
 

§ 161 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla Sara Osmans (S) avsägelse som ersättare i barn- och utbild-

ningsnämnden, 
  
att bifalla Linda Asplunds (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, 
  
att bifalla Tobias Schelins (-) avsägelse av uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige och Kommunförbundet Västernorrland samt 
som ledamot i Medelpads Räddningstjänstförbund, samt 

  
att utse Maria Räfsbäck (FP), Sundsvall, till ny ersättare i Kommun-

förbundet Västernorrland efter Tobias Schelin (-) för återstående del 
av mandatperioden, 

  
att bifalla Johanna Bergstens (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige, 
  
att utse Anna Erixon (FP), Sundsvall, till ny ledamot i Direktionen för 

Medelpads Räddningstjänstförbund efter Tobias Schelin (-) för 
återstående del av mandatperioden, 

  
att bifalla Anders Larssons (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden, 
  
att utse Anne-Li Sjölund (C), Alnö, till ny ersättare i kultur- och fritids-

nämnden efter Anders Larsson (C) för återstående del av mandat-
perioden, 

  
att bifalla Mi Berglins (FP) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige, 
  
att  bifalla Petter Stenbergs (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige, samt 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2012-09-17 14 
 

 
  
att utse Jörgen Berglund (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter 

Malin Broström (M) för återstående del av mandatperioden. 

Överläggning och beslutsgång 
Johnny Skalin (SD) hänvisar till 4 kap 10 § kommunallagen och yrkar att 
kommunfullmäktige återkallar samtliga uppdrag i nämnder och styrelser 
för att därefter låta kommunfullmäktige ge förslag till nya ledamöter och 
ersättare i nämnder och styrelser för att återspegla nuvarande styrkeför-
hållanden i kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden konstaterar att ett sådant ärende enligt kommunallagen 
kräver beredning, varför yrkandet ogillas.  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2012-09-07, samt kompletteringar upplästa 

vid sammanträdet 
 
– – – – 
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KS-2012-00522 
 

§ 162 Nedläggningar och nyetableringar av skol-
lokaler 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ned/avveckla Korstaskolan. Skönsbergs stenskola iord-

ningsställs för att bli en F-6 skola för elever i Korsta/Sköns-
bergsområdet inför höstterminen 2013, 

  
att lägga ned/avveckla Nylands skola. Eleverna erbjuds plats på 

Essviks skola samt Kyrkmons skola senast höstterminen 2013, 
  
att lägga ned/avveckla Svartviks skola. Eleverna erbjuds plats på 

Bredsands skola från och med höstterminen 2013, 
  
att lägga ned/avveckla Nedansjö skola. Eleverna erbjuds plats på 

Stöde skola från och med höstterminen 2013, 
  
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 

att vidta nödvändiga åtgärder för att förändringen ska kunna 
genomföras, 

  
att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget 2012 med 11 mnkr 

för verksamhetsanpassning av Skönsbergs stenskola, 
  
att utökningen av investeringsbudgeten med 11 mnkr finansieras 

genom att ianspråkta likvida medel med motsvarande belopp. 

Bakgrund 
I rådande mål och resursplan är det fastställt att Sundsvalls vision är att 
vara Sveriges bästa skolkommun 2021. En av förutsättningarna för att 
lyckas med detta är att lokalerna är verksamhetsanpassade och ända-
målsenliga. 
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Lokalkostnaderna har ökat mer än övriga kostnader 2003–2010. Barn- och 
utbildningsnämnden har tagit fram en lokalförsörjningsplan för att åtgärda 
de höga lokalkostnader som i nuläget finns för Sundsvalls kommunala 
grundskolor. 

Överläggning och beslutsgång  
Ordförande förtydligar att det i att-sats 6 i kommunstyrelsens förslag ska 
stå investeringsbudget och inte budget.  
 
Annelie Luthman (FP), Sven Bredberg (M), Mathias Rex (MP), Hans 
Brynielsson (KD), Mats Mehlin (C) och Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
João Pinheiro (S), Hans Zetterkvist (V) och Leif Nilsson (S) yrkar bifall 
till följande att-satser: 
 
att avveckla Korstaskolan, Nylands skola, Svartviks skola, Nedansjö skola 
och Anundgårds skola, 
 
att Skönsbergs stenskola iordningsställs för att bli en F-6 skola för elever 
i Korsta/Skönsbergsområdet inför höstterminen 2013, eleverna på 
Nylands skola erbjuds plats på Essviks skola samt Kyrkmons skola senast 
höstterminen 2013, eleverna på Svartviks skola Bredsands skola från och 
med höstterminen 2013, eleverna på Nedansjö skola erbjuds plats på 
Stöde skola från och med höstterminen 2013, eleverna på Anundgårds 
skola erbjuds plats på Lidens skola från och med höstterminen 2013. 
 
Anna Walfridsson (SD) och Johnny Skalin (SD) yrkar avslag till ärendet. 
 
Ulla Norgren (FP) yrkar avslag till att-sats 4 om att lägga ner Nedansjö 
skola, i övrigt bifaller hon kommunstyrelsens förslag. 
 
Ingrid Möller (MP) deltar inte i beslutet gällande att-sats 3 och 4, i övrigt 
bifaller hon kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels João Pinheiros (S), Hans Zetterkvists (V) 
och Leif Nilssons (S) förslag, dels Anna Walfridssons (SD) och Johnny 
Skalins (SD) förslag och dels Ulla Norgrens (FP) förslag. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Peder Björk (S), Anita Bdioui (S), Lars-Åke Andersson (S), Kjell B 
Andersson (S), Patrik Eriksson (S), Roland Grafström (S), Stefan Broman 
(S), Börje Bergström (S), Anders Hedenius (S), Adele Flodin (S), Stefan 
Eriksson (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S), Håkan Byberg (S), Soili 
Sollén (S), Jonas Väst (S), João Pinheiro (S), Elisabeth Unander (S), Olof 
Andersson (S), Christina Nordenö (S), Niklas Säwén (S), Cathrine 
Edström (S), Lena Österlund (S), Bo Markusson (S), Malin Larsson (S), 
Jan-Olov Lampinen (S), Ulla-Britta Lagergren (S), Britt-Marie Ståhl 
Olsson (S), Marianne Sjöblom (S), Burhan Hussain (S), Magnus 
Ragnarsson (S), Ann-Charlotte Evrung (S), Hans Zetterkvist (V), Claes 
Stockhaus (V), Hicham Elkahtib (V), Kim G Ottosson (V), Johnny Skalin 
(SD), Anna Walfridsson (SD), Sven Nordlund (SD), Jan Björnefax (SD) 
och Ulla Norgren (FP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 171 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-07 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-05-30, § 64 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse, 2012-04-18, reviderad 

2012-05-09 
• Lokalförsörjningsplan, 2012-04-18 
• Lokalförsörjningsplan, Alnö och Ljustadalen, 2012-01-18 
• Lokalförsörjningsplan, Haga och Katrinelunds skolområden,  

2012-04-19 
• Lokalförsörjningsplan, Matfors och Stöde, 2012-04-19 
• Lokalförsörjningsplan, Njurunda Skolområde, 2012-04-02 
• Konsekvensbeskrivning vid nedläggning av Nedansjö skola, enligt 

landsbygdsprogrammet, rapport 2009-04-08, reviderad 2012-04-05 
• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag angående 

”Nedläggningar och nyetableringar av skollokaler”, inlämnad till 
barn- och utbildningsnämnden 2012-05-30 och finans- och 
näringslivsutskottet 2012-08-21 

 
– – – – 
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KS-2012-00485 
 

§ 163 Förvärv av område av Sundsvall Nolby 4:2 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva ett område av fastigheten Sundsvall Nolby 4:2 i enlighet 

med förslag i köpeavtal med Ove och Margareta Bergström för  
3 100 000 kronor, 

  
att erlägga 775 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriations-

lagens ersättningsregler, 
  
att erlägga 90 000 kronor i annan ersättning i samband med flytt till 

annan bostad, 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2012  

3 965 000 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel, samt 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en fram-

tida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för mark-
priser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar ett område av 
fastigheten Sundsvall Nolby 4:2 för 3 100 000 kronor samt att kommunen 
erlägger 775 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriationslagens 
ersättningsregler och 90 000 i annan ersättning för omkostnader i samband 
med flytt till annan bostad. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 182 
• Koncernstabens skrivelser, 2012-05-22 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2012-05-15, § 83 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse med karta, 2012-04-11 
• Värderingsutlåtande från NAI Svefa AB, 2012-01-11 
• Köpeavtal inkl. karta 

 
– – – – 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2012-09-17 19 
 

 
 
KS-2012-00544 
 

§ 164 Organisationsutredning – Reko Sundsvall AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte förändra Reko Sundsvall AB:s nuvarande organisatoriska 

placering i Stadsbackenkoncernen. 

Bakgrund 
Med anledning av att det upphandlingsrättsliga regelverket hittills för-
hindrat försäljning av varor och tjänster mellan kommunala förvaltningar 
samt moderbolag och dotterbolag inom kommunkoncernen utan före-
gående upphandling, har frågan uppkommit om Reko Sundsvall AB 
(Reko) skulle flyttas in i förvaltningen alternativt placeras som ett bolag 
direkt under kommunstyrelsen. Koncernstaben har med anledning av detta 
fått kommunfullmäktiges uppdrag att senast september 2012 återkomma 
med förslag till ny organisatorisk placering. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 183 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-21 
• Konkurrensverkets beslut, 2009-03-11, om Sundsvalls kommuns köp 

av avfallstjänster 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-09-26, § 237 
 
– – – – 
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KS-2012-00487 
 

§ 165 Bygglov inom planområdet Norra Kajen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva fjärde att-satsen i kommunfullmäktiges beslut  

2011-06-20, § 192, samt 
  
att innan bygglov beviljas inom planområdet ska kommunfull-

mäktige informeras vad gäller sådana bygglovsansökningar som 
ska beslutas av stadsbyggnadsnämnden i sin helhet, samt 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden tillse att informationen 

lämnas. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-06-20, § 192, bl.a. att fullmäktige skulle 
anta detaljplanen för Norra Kajen, detaljplan 1 B samt att fullmäktige ska 
informeras innan bygglov beviljas inom planområdet. Detta beslut medför 
att kommunen får svårigheter att leva upp till både plan- och bygglagens 
krav på skyndsam handläggning av bygglov och kommunens frivilliga 
servicegaranti inom bygglovsområdet. Det är därför nödvändigt att om-
formulera sista att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2011-06-20, § 192. 

Överläggning och beslutsgång 
Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till att-sats 1 och 3, samt avslag till att-sats 
2. Hon lämnar vidare förslag till ny lydelse av att-sats 2: 
 
att innan bygglov beviljas inom planområdet ska kommunfullmäktige 
informeras vad gäller sådana bygglovsansökningar som ska beslutas av 
stadsbyggnadsnämnden i sin helhet 
 
Lena Österlund (S), Kim G Ottosson (V) och Erland Solander (M) ställer 
sig bakom Ingrid Möllers (MP) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 
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Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts av Priscilda Helenius (S) under 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 184 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-11 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-06-20, § 192 

 
– – – – 
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KS-2011-00936 
 

§ 166 Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, revidering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa nytt reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxen-

utbildning och integration enligt förslag daterat 2012-03-28. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30, § 17 att återremittera nämnden 
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations (NAVI) förslag till 
nytt reglemente. NAVI har nu behandlat ärendet på nytt. Uppgifterna för 
NAVI har förändrats, främst genom statliga regelförändringar gällande 
flyktingmottagandet. Detta måste beaktas i reglementet. Det är också 
väsentligt att tydliggöra nämndens ansvar för kommunens verksamhet 
inom yrkeshögskolan och för samhällsorienteringen. NAVI har vidare 
föreslagit att nämndens namn förblir oförändrat. 

Överläggning och beslutsgång 
Johnny Skalin (SD) yrkar på ett tillägg som innebär att nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration inte ska teckna avtal med 
Migrationsverket om flyktingmottagning utan att det föregås av beslut i 
kommunfullmäktige, och om det inte får gehör yrkar han på att ärendet 
återremitteras.  
 
Magnus Sjödin (M) och Kjell Bergkvist (C) yrkar avslag till Johnny 
Skalins (SD) förslag och bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Johnny Skalins (SD) förslag om tillägg i 
reglementet och dels Johnny Skalins (SD) förslag om att återremittera 
ärendet. Han frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter ställer han proposition på de två återstående förslagen och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Johnny Skalin (SD), Anna Walfridsson (SD), Sven Nordlund (SD) och 
Jan Björnefax (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 188 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 17 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-11 
• Förslag till reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenut-

bildning och integration, 2012-03-28 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-04-27, § 31 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-03-16 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-04-27, § 32 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-03-28 
• Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration, ändrat av kommunfullmäktige 2003-09-29, § 127 
 
– – – – 
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§ 167 FATI – fortsatt prövning av Back2Basics, 
Granlo BK i Skönsberg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att från FATI-medel bevilja Granlo BK 243 200 kr för Back2-

Basicsverksamhet i Skönsberg. 

Bakgrund 
Plan- och utvecklingsutskottet beslutade 2012-05-15, § 44 att åter 
remittera Back2Basics-ansökan från Granlo BK i avvaktan på ut 
värdering. Genomförd utvärdering av samtliga Back2Basics-projekt 
redovisades för utskottet 2012-05-15. 

Överläggning 
Hjördis Bredberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 190 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-04 
• Granlo BK:s skrivelse ”Förslag till förtydligande runt GBK:s 

Back2Basic-engagemang” 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-05-15, § 44 

 
– – – – 
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§ 168 FATI – fortsatt prövning av Back2Basics, GIF 
Sundsvall i Ljustadalen och Nacksta 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja GIF Sundsvall 450 000 kr för Back2Basics-verksamhet i 

Ljustadalen och Nacksta under hösten 2012. 

Bakgrund 
Framtiden för Back2Basics-verksamheten ska bli föremål för beslut under 
hösten 2012. GIF Sundsvall har ansökt om 450 000 kr för fortsatt verk-
samhet i Ljustadalen och Nacksta under hösten 2012. 

Jäv 
João Pinheiro (S) anmäler jäv och ersätts av Priscilda Helenius (S) under 
behandlingen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 191 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-31 
• GIF Sundsvall, ansökan om FATI-medel 
 
– – – – 
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KS-2012-00452 
 

§ 169 Upphävande av skolplan för vuxenutbildningen 
i Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva den av kommunfullmäktige 2006-03-27, § 633 fastställda 

skolplanen för vuxenutbildningen i Sundsvall. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2006-03-27, § 633, skolplan för vuxenutbild-
ningen i Sundsvall. Skolplanen har gällt sedan 2006 men kravet på att 
kommunen har en skolplan upphör i och med att den nya skollagen och 
förordningen om vuxenutbildning träder i kraft 1 juli 2012. Nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) föreslår därför att 
kommunfullmäktige upphäver skolplanen för vuxenutbildningen i 
Sundsvall. Koncernstaben föreslår, i likhet med NAVI, att skolplanen 
upphävs. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 192 
• Koncernstabens PM, 2012-09-04 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-21 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2012-04-27, § 28 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2012-02-09 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2005-10-26, § 101 
• Oppositionens förslag: Komplettering av förslaget till plan för 

vuxenutbildning i Sundsvalls kommun 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse, 2005-02-04 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2004-12-09, § 108 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

ordförandes skrivelse, 2004-11-15 
 
– – – – 
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§ 170 Förlängd tidsfrist för kartläggning av nationella 
minoriteters behov 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga tidsfristen för utredningen om nationella minoriteters 

behov och förvaltningsområde för finska språket till och med  
2012-12-17. 

Bakgrund 
Enligt fullmäktiges beslut 2012-04-16, § 99, skall ärendet angående kart-
läggning av samtliga minoriteters behov och förvaltningsområde för 
finska språket redovisas för kommunfullmäktige i september 2012. Den 
tidplanen är omöjlig att hålla. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbild-
ning och integrations (NAVI) utlåtande i ärendet, skickades på remiss till 
övriga nämnder så sent som i juni. Efter nämndernas kommande remiss-
svar, ska ärendet dessutom hinna beredas hos koncernstaben. Det innebär i 
sin tur ytterligare handläggningstid. Koncernstaben föreslår därför för-
längd utredningstid för ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 193 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-07-17 

 
– – – – 
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§ 171 Översyn av fastighetsstrategi för Sundsvalls 
kommun, förlängd tidsfrist 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga tiden för den av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 82, 

samt 2011-11-30 § 261, beslutade översynen av fastighetsstrategins 
motiv avseende fastighetsförsäljning samt avstämning av motiven 
mot antagen mål och resursplan samt beslutade ägardirektiv för 
Stadsbackens bolag. 

  
att uppdra åt kommunstyrelsen att redovisa en reviderad fastighets-

strategi för kommunkoncernen senast i januari 2013. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2011-02-28, § 82 samt 2011-11-30, § 261  
åt kommunstyrelsen att se över motiven för fastighetsstrategin avseende 
fastighetsförsäljning och att stämma av motiven mot antagen mål och 
resursplan. Uppdraget skulle redovisas senast i september 2012. Över-
synen av fastighetsstrategin skall utföras av den nytillträdda fastighets-
strateg som påbörjade sin anställning den 1 mars 2012. Därför begär 
förvaltningen om förlängd tid för att genomföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 194 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-08-02 

 
– – – – 
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§ 172 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2013 med plan för 2014 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för 2013: 

28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni,  
30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december, 

  
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 2014: 

27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni,  
29 september, 27 oktober, 3 (konstituerande) och 24 november  
och 15 december, samt 

  
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 på 

sammanträdesdagarna. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för 2013 med plan för 2014. 
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2013 med plan 
för 2014 behandlas i ett separat ärende, KS-2012-00535. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 198 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-06-13 

 
– – – – 
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§ 173 Motion (S) om att modernisera Sundsvalls 
kommuns äldreboende 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att socialtjänsten får i uppdrag att inom ram utreda möjlighet att ge 

alla äldreboenden i Sundsvall tillgång till trådlöst Internet och brett 
utbud av TV-kanaler. 

  
att med ovanstående uppdrag anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Christina Nordenö (S) har 2011-12-15 lämnat en motion till kommun-
fullmäktige om modernisering av kommunens äldreboenden. Den social-
demokratiska fullmäktigegruppen har antagit motionen som sin egen. 
Motionären föreslår att samtliga boenden på Sundsvalls kommuns äldre-
boenden ska ha tillgång till trådlöst Internet och ett brett utbud av TV-
kanaler. Koncernstaben föreslår, i likhet med socialnämnden, att social-
tjänsten får i uppdrag att utreda möjligheten att ge alla äldreboenden i 
Sundsvall tillgång till trådlöst Internet och ett brett utbud av TV-kanaler 
och att motionen därmed anses besvarad. 

Överläggning och beslutsgång 
Else Ammor (M), Marie Melsom (FP) och Johnny Skalin (SD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Christina Nordenö (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Christina Nordenös (S) och Kim G 
Ottossons (V) förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Den 
som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som röstar för 
Christina Nordenös (S) och Kim G Ottossons (V) förslag om bifall till 
motionen röstar NEJ. 
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Voteringen resulterar i 45 JA-röster och 36 NEJ-röster, se bilaga 2. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-09-03, § 201 
• Koncernstabens skrivelse, 2012-05-30 
• Socialnämndens protokoll, 2012-03-21, § 48 
• Socialtjänstens skrivelse, 2012-02-20 
• Motion (S) om att modernisera Sundsvalls kommuns äldreboende, 

inlämnad 2011-12-15 
 
– – – – 
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KS-2012-00011 
 

§ 174 Frågor enligt kommunallagen 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter möjlighet 
att ställa frågor till de olika nämndernas ordföranden. 

Överläggning 
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde. 
 
– – – – 
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§ 175 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Hemställan till länsstyrelsen om röstsammanräkning i kommunfull-
mäktige för att utse (KS-2012-00021): 
o ny ledamot efter Linda Asplund (S) 
o ny ersättare efter Tobias Schelin (-) 
o ny ersättare efter Johanna Bergsten (S), läses upp vid samman-

trädet 
o ny ersättare efter Mi Berglin (FP), läses upp vid sammanträdet 
o ny ersättare efter Petter Stenberg (S), läses upp vid sammanträdet 

• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efter-
trädarval i kommunfullmäktige (KS-2012-00021): 
o Beslut 2012-08-24 – avgången ledamot Linda Asplund (S), ny 

ledamot Niclas Burvall (S), ny ersättare Ulf Sjölinder (S) 
o Beslut 2012-08-24 – avgången ersättare Tobias Schelin (-), ny 

ersättare Mi Berglin (FP) 
o Beslut 2012-09-10 – avgången ersättare Johanna Bergsten (S), ny 

ersättare Petter Stenberg (S), läses upp vid sammanträdet 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2012-09-07 (KS-2012-00010) 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov 

• Rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453), 1:a kvartalet 2012 (SN-2012-00016,  
KS-2012-00584) 

• Rapport 2 Q 2012 av icke verkställda beslut enligt LSS (SN-2012-00017, 
KS-2012-00674) 
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• Rapportering icke verkställda beslut enligt SoL (SN-2012-00016,  
KS-2012-00673) 

• Tidskriften ”Norrland” - Norrlandsförbundets utgåva 2012 (60 år, 
1952-2012), delas ut 

• E-post från Anna Karlberg, ”En vädjan till Sundsvalls Kommun-
fullmäktige!”, daterad 2012-09-10, separat utskickat via e-post till 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

• Öppet brev till Roy Resare (skolområdeschef för skolområde Bergs-
åker/Liden tillika rektor för Stige, Anundgård och Lidens skola samt 
aktiv politiker för Miljöpartiet) från föräldrar till skolbarn i Indal med 
elever på Stige skola, daterat 2012-08-23, separat utskickat via e-post 
till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1

 
Tjänstgörande ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Anita Bdioui (S) X   
Diana Kapitanska (S) - Lars-Åke Andersson  
Kjell B Andersson (S) X   
Veronica Österlund (S) - Patrik Eriksson  
Roland Grafström (S) X   
Stefan Broman (S) X   
Bodil Hansson (S) - Börje Bergström  
Anders Hedenius (S) X   
Dorthy Eriksson (S) - Adele Flodin  
Janina Öhrberg (S) - Michael Sjödin 

Stefan Eriksson 
152-161 
162-175 

Leif Nilsson (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Håkan Byberg (S) X   
Soili Sollén (S) X   
Jonas Väst (S) X   
João Pinheiro (S) X, ej §§ 165, 168 pga. jäv Priscilda Helenius 165 och 168 
Elisabeth Unander (S) X   
Roger Johansson (S) - Olof Andersson  
Christina Nordenö (S) X   
Niklas Säwén (S) X   
Cathrine Edström (S) X   
Lena Österlund (S) X   
Bo Markusson (S) X   
Lena Sjöberg (S) X §§ 152-161 Malin Larsson 162-175 
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Ulla-Britt Lagergren (S) X   
Tommy Eriksson (S) - Britt-Marie Ståhl Olsson 

Ulf Sjölinder 
152-166 
167-175 

Marianne Sjöblom (S) X   
Burhan Hussain (S) X   
Niclas Burvall (S) - Magnus Ragnarsson  
Ann-Charlotte Evrung (S) X   
Magnus Sjödin (M) X   
Tom Emanuelz (M) X   
Mats-Johan Adner (M) X   
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) X §§ 152-162 Jörgen Tjernell 163-175 
Viktoria Jansson (M) X   
Mikael Gäfvert  (M) X   
Eva Lohman (M) - Börje Israelsson  
Sven Bredberg (M) X   
David Svensson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Sara Andersson (M) - Christina Ericsson  
Margareta Engström (M) X   
Rodney Engström (M) X   
Per-Magnus Forsberg (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Erland Solander (M) X   
Jan Heijbel (M) - Åse Johansson  
Bertil Swenson (M) X   
Daniel Lundin (M) X §§ 156-175 Jörgen Tjernell 152-155 
Hjördis Bredberg (M) X   
Else Ammor (M) X   
Elisabeth Gisslin Burman (M) X   
Alexandra Westman (M) X   
Efva Åström (M) X   
Elin Nilsson (M) X   
Pär Ahlberg (M) - Sigbritt Ericsson  
Stefan Falk (FP) X   
Leif Carlsson (FP) X   
Maria Lilja (FP) X   
Arne Engholm (FP) - Maria Räfsbäck 

Marie Melsom 
152-172 
173-175 

Annelie Luthman (FP) X   
Lars Persson (FP) X   
Ulla Norgren (FP) X   
Hans Forsberg (C) X   
Mats Mehlin (C) X   
Linnéa Kjellman (C) - Kjell Bergkvist  
Hans Zetterkvist (V) X   
Claes Stockhaus (V) X   
Annicka Burman (V) - Hicham Elkahtib  
Kim G Ottosson (V) X   
Hans Brynielsson (KD) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Mathias Rex (MP) X   
Sverker Ottosson (MP) X   
Ingrid Möller (MP) X   
Maria Algotsson (MP) X   
Anna Walfridsson (SD) X   
Johnny Skalin (SD) X   
Sven Nordlund (SD) X   
Jan Björnefax (SD) X   
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Ersättare Parti Närvarande2 Tjänstgör paragraf  
    

Lars-Åke Andersson (S) X 152-175 
Patrik Eriksson (S) X 152-175 
Mari Marell (S) -  
Petter Stenberg (S) -  
Börje Bergström (S) X 152-175 
Adele Flodin (S) X 152-175 
Michael Sjödin (S) X §§ 152-161 152-161 
Stefan Eriksson (S) X 162-175 
Arianne Sundman (S) -  
Ronny Fröwall (S) -  
Olof Andersson (S) X 152-175 
Priscilda Helenius (S) X 165 och 168 
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) X §§ 152-166 152-166 
Magnus Ragnarsson (S) X 152-175 
Malin Larsson (S) X 162-175 
Ulf Sjölinder (S) X 167-175 
Börje Israelsson (M) X 152-175 
Christina Ericsson (M) X 152-175 
Åse Johansson (M) X 152-175 
Jörgen Tjernell (M) X 152-155 och 163-175 
Sigbritt Ericsson (M) X 152-175 
Inga-Britta Karlsson (M) X §§ 152-166  
Marianne Nilsson (M) X  
Bo Bergh (M) X §§ 152-166  
Patrik Gustavsson (M) -  
Jennie Stockhaus (M) X  
Gunilla Molin (M) X §§ 152-166  
Jörgen Nilsson (M) X  
Maria Räfsbäck (FP) X §§ 152-172 152-172 
Marie Melsom (FP) X 173-175 
Johanna Höckert (FP) -  
Mi Berglin (FP) -  
Kjell Bergkvist (C) X 152-175 
Anders Henriksson (C) X  
Christiane Rüdiger (V) X  
Hicham Elkahtib (V) X 152-175 
Liza-Maria Norlin (KD) X §§ 152-173  
Bertil Hörnqvist (KD) X  
MariAnne Andersson (MP) X  
Tina Hellberg (MP) X  
Sture Norlin (MP) X §§ 152-171  
Ove Skalin (SD) X  
Jan Selander (SD) -  

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånv. 

       

Peder Björk (S)   X   
Anita Bdioui (S)   X   
Diana Kapitanska (S) Lars-Åke Andersson  X   
Kjell B Andersson (S)   X   
Veronica Österlund (S) Patrik Eriksson  X   
Roland Grafström (S)   X   
Stefan Broman (S)   X   
Bodil Hansson (S) Börje Bergström  X   
Anders Hedenius (S)   X   
Dorthy Eriksson (S) Adele Flodin  X   
Janina Öhrberg (S) Stefan Eriksson  X   
Leif Nilsson (S)   X   
Åsa Ulander (S)   X   
Håkan Byberg (S)   X   
Soili Sollén (S)   X   
Jonas Väst (S)   X   
João Pinheiro (S)   X   
Elisabeth Unander (S)   X   
Roger Johansson (S) Olof Andersson  X   
Christina Nordenö (S)   X   
Niklas Säwén (S)   X   
Cathrine Edström (S)   X   
Lena Österlund (S)   X   
Bo Markusson (S)   X   
Lena Sjöberg (S) Malin Larsson  X   
Jan-Olov Lampinen (S)   X   
Ulla-Britt Lagergren (S)   X   
Tommy Eriksson (S) Ulf Sjölinder  X   
Marianne Sjöblom (S)   X   
Burhan Hussain (S)   X   
Niclas Burvall (S) Magnus Ragnarsson  X   
Ann-Charlotte Evrung (S)   X   
Magnus Sjödin (M)  X    
Tom Emanuelz (M)  X    
Mats-Johan Adner (M)  X    
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) Jörgen Tjernell X    
Viktoria Jansson (M)  X    
Mikael Gäfvert  (M)  X    
Eva Lohman (M) Börje Israelsson X    
Sven Bredberg (M)  X    
David Svensson (M)  X    
Habib Effati (M)  X    
Sara Andersson (M) Christina Ericsson X    
Margareta Engström (M)  X    
Rodney Engström (M)  X    
Per-Magnus Forsberg (M)  X    
Erland Solander (M)  X    
Jan Heijbel (M) Åse Johansson X    
Bertil Swenson (M)  X    
Daniel Lundin (M)  X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
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Else Ammor (M)  X    
Elisabeth Gisslin Burman (M)  X    
Alexandra Westman (M)  X    
Efva Åström (M)  X    
Elin Nilsson (M)  X    
Pär Ahlberg (M) Sigbritt Ericsson X    
Stefan Falk (FP)  X    
Leif Carlsson (FP)  X    
Maria Lilja (FP)  X    
Arne Engholm (FP) Marie Melsom X    
Annelie Luthman (FP)  X    
Lars Persson (FP)  X    
Ulla Norgren (FP)  X    
Hans Forsberg (C)  X    
Mats Mehlin (C)  X    
Linnéa Kjellman (C) Kjell Bergkvist X    
Hans Zetterkvist (V)   X   
Claes Stockhaus (V)   X   
Annicka Burman (V) Hicham Elkahtib  X   
Kim G Ottosson (V)   X   
Hans Brynielsson (KD)  X    
Angel Villaverde (MP)  X    
Mathias Rex (MP)  X    
Sverker Ottosson (MP)  X    
Ingrid Möller (MP)  X    
Maria Algotsson (MP)  X    
Anna Walfridsson (SD)  X    
Johnny Skalin (SD)  X    
Sven Nordlund (SD)  X    
Jan Björnefax (SD)  X    
   45 36 0 0 
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