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Ajournering 
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Ändring av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärende nummer 16 på ärendelistan ” Slutredovisning av MRP-
uppdrag SAM 2015:B – Använd Mitthem AB för en aktivare 
bostadspolitik” utgår från dagens sammanträde. 
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Justering 
 
Till justerare utses Kjell Bergkvist och Jörgen Berglund med 
Christiane Rüdiger och Maria Lilja som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 258  Information från kommundirektören 
(KS-2015-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 
 
Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om 
Sundsvalls kommuns resultat i Sveriges kommuner landstings 
insiktsmätning 2015. 
 
_ _ _ _ 
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§ 259  Allmänhetens frågestund 
(KS-2015-00004) 
 
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 
• Fredric Hansson ställer en fråga om staket eller nät mot 

Fridhemsgatan vid fotbollsplaner. 
Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Åsa 
Ulander (S). 
 
• Daniel Blomqvist ställer en fråga om tvångsutlösen av 

fastigheterna i Petersvik. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 

 
• David Frantzén ställer en fråga om logistikparken. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 

 
• Else Ammor ställer frågor om kostanden för logistikparken. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 

 
• Thomas Lundmark ställer frågor om husen i Petersvik. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 

 
• Björn Östlund ställer en fråga om boende i Petersvik. 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S). 

 
• Arthur Löwinger ställer en fråga om nya skolreformer och 

svenskundervisning. 
Frågan besvaras av nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integrations ordförande Christiane Rüdiger (V). 

 
• Arthur Löwinger ställer en fråga om promenadstråk efter 

Industrigatan . 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders 
Hedenius (S). 
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Underlag 
• Fråga från Fredric Hansson, 2015-09-10 
• Fråga från Daniel Blomqvist, 2015-09-25 
• Fråga från David Frantzén, 2015-09-25 
• Fråga från Else Ammor, 2015-09-25 
• Fråga från Thomas Lundmark, 2015-09-25 
• Fråga från Björn Östlund, 2015-09-25 
• Fråga från Arthur Löwinger, 2015-08-01 
• Fråga från Arthur Löwinger, 2015-08-01 
 
_ _ _ _ 
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§ 260  Tema om jobb och arbetsliv 
(KS-2015-00006) 
 
Ordföranden informerar om ordningen för dagens tema och efter-
följande debatt.  
 
Debatten inleds med anföranden av Mitthem AB:s styrelseordförande 
Leif Nilsson (S), nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integrations ordförande Christiane Rüdiger (V), Näringsbolaget i 
Sundsvall AB:s styrelseordförande Anders Hedenius (S), kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander (S). 
 
Efter det lämnas ordet över till arbetsförmedlingens Therese Sjögren 
och Handelskammaren Mittsveriges Björn Lyngfelt som informerar 
om sina respektive verksamheter och arbetsmarknadssituationen i 
Sundsvall. 
 
Därefter följer en allmän debatt där den som begär ordet har två 
minuter till sitt förfogande. För repliker och genmälen gäller högst 
två minuter. 
 
_ _ _ _ 
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§ 261  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2015-00011) 
 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter 
möjlighet att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 fredagen före 
fullmäktige sammanträder. 
 
Överläggning 
• Stefan Falk (FP) ställer tre frågor till infrastruktur- och service-

utskottets ordförande Hans Forsberg (C) om upphandling av nya 
sopbilar i Sundsvall. 

Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 

 
• Stefan Falk (FP) ställer fyra frågor till barn- och utbildnings-

nämndens ordförande João Pinheiro (S) om lärarlegitimationer. 
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till barn- och utbildnings-

nämndens ordförande João Pinherio (S) om allergiskolor. 
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till stadsbyggnads-

nämndens ordförande Anders Hedenius (S) om Attefallshus. 
Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till stadsbyggnads-

nämndens ordförande Anders Hedenius (S) om kommunens 
tillträde till marken i Petersvik. 

Efter frågan följer ett replikskifte mellan frågeställaren och 
svaranden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 262  Inkomna motioner 
(KS-2015-00553, KS-2015-00645) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 
 

• Motion (MP) om åtgärder mot nedskräpning 
• Motion (M) om satsning för att möjliggöra ombyggnation av 

vindar till bostäder 
 
Bakgrund 
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
• Motion (MP) om åtgärder mot nedskräpning, inkommen  

2015-06-22 
• Motion (M) om satsning för att möjliggöra ombyggnation av 

vindar till bostäder, daterad 2015-08-18 
 
_ _ _ _ 
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§ 263  Inkomna interpellationer 
(KS-2015-00731) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen om kontroll av utsläpp från enskilda fastigheter, 
inkommen 2015-09-28, får ställas. 
 
Bakgrund 
En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde. Interpellationen 
besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
• Interpellation från Mikael Gäfvert (M) till Kjell Bergkvist (C) 

om kontroll av utsläpp från enskilda fastigheter, inkommen 
2015-09-28, uppläst vid sammanträdet 

 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 264  Valärenden 
(KS-2015-00010) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Åsa Zetterbergs (M) avsägelse som ersättare i miljö-
nämnden, 
 
att bevilja David Kurbanovs (S) avsägelse som ersättare i nämnden 
för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration (NAVI), 
 
att notera att Robin Håkansson (KD) uppdrag som politisk 
sekreterare är ändrat från 25 % till 31 % fr.o.m. 2015-09-01–2016-
08-31, 
 
att bevilja David Svenssons (M) avsägelse som ersättare i kommun-
fullmäktige och miljönämnden, 
 
att bevilja Lisa Ulanders (S) avsägelse som ersättare i kommunfull-
mäktige, 
 
att bevilja Anette Dahlins (SD) avsägelse som ledamot i kommun-
fullmäktige, miljönämnden och socialnämnden, 
 
att bevilja Anders Snälls (S) avsägelse som ersättare i miljönämnden, 
 
att utse Signe Weiss (M) till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden 
efter Mikaela Dalin (M) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Margareta Engström (M) till ny ersättare i miljönämnden 
efter Åsa Zetterberg (M) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Joachim Sjövall (M) till ny ersättare i miljönämnden efter 
David Svensson (M) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Gunilla Molin (M) till ersättare för ägarombud i Ostkust-
banan AB, 2015 fram till ordinarie stämma 2019, 
 
att utse Jörgen Berglund (M) till ledamot i Regionala Samverkans-
rådet i Västernorrland, 
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att utse Alicja Kapica (M) till ersättare i Regionala Samverkansrådet 
i Västernorrland, 
 
att bevilja Åsa Ottossons (SD) avsägelse som ersättare i 
miljönämnden, 
 
att utse Åsa Ottosson (SD) till ny ledamot i miljönämnden efter 
Annette Dahlin (SD) för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Mats Hellhoff (SD) till ny ersättare i miljönämnden efter Åsa 
Ottosson (SD) för återstående delen av mandatperioden, samt 
 
att utse Jan Björnefax (SD) till ny ledamot i socialnämnden efter 
Annette Dahlin (SD) för återstående delen av mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2015-09-16, reviderad 2015-09-18, 

samt kompletteringarna upplästa vid sammanträdet 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-28 14 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 265  Mål och resursplan 2016 med plan för  
2017–2018 
(KS-2015-00620-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa tekniskt omräknad Mål och resursplan (MRP) för 2016 
med plan 2017-2018, 
 
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive 
reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och resursplan - 1 år 
för år 2016, 
 
att nämndernas fastställda Mål och resursplaner– 1 år för år 2016 
överlämnas till kommunstyrelsen senast den 22 december 2015 för 
avstämning och kvittering, 
 
att nämndernas MRP för 2016 ska innehålla egna mål och 
handlingsplaner inom de i MRP 2015-2018 tre uppräknade 
prioriterade områdena, målen och uppdragen, 
 
att Stadsbacken AB med dotterbolag fastställda Mål och resursplaner 
– 1 år för 2016 överlämnas till kommunstyrelsen senast den 22 
december 2015 för avstämning och kvittering, 
 
att bolagens MRP för 2016 ska innehålla egna mål och 
handlingsplaner inom de i MRP 2015-2018 tre uppräknade 
prioriterade områdena, målen och uppdragen, 
 
att utöver fastställd MRP 2015-2018 och angivna belopp i de 
ekonomiska planeringsförutsättningarna anvisa investeringsanslag för 
särskilda boenden om 30 mnkr för 2016, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2016 att inom ramen för 
anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och 
personalkostnadsökningar, 
 
att fastställa låneramen för år 2016 till högst 8 000 mnkr för 
omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån, 
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att partistöd för 2016 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern” beslutade av 
kommunfullmäktige 23 juni 2014 § 189 (KS-2014-00178), 
 
att fastställa skattesatsen för år 2016 till 22:59 per skattekrona, samt 
 
att notera att taxor inom miljönämndens område beslutas av 
kommunfullmäktige i separata ärenden. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 56 och 2015-01-26 § 90 
om Mål och resursplan (MRP) 2015-2016 med plan för 2017-2018 
utgör grund för ärendet, tekniskt omräknad MRP 2016-2018. 
 
Enligt gällande budgetprocess har kommunen en 2+2 årsbudget. Det 
innebär att år två i perioden endast omfattar en teknisk omräkning, 
till exempel nya skatteunderlag, förändrade statsbidrag och ändrade 
kapitalkostnader. Eventuella tillkommande beslut från 
kommunfullmäktige arbetas in i underlaget. Därutöver ska det i 
princip inte förekomma några nya anslag. Modellen innebär att det 
från politiken inte ska komma nya uppdrag och eller nya mål för 
verksamheterna. 
 
Finans- och näringslivsutskottet (FINU) beslutade den 3 mars 2015 
om en reviderad tidsplan för tekniskt omräknad MRP 2016-2018.  
 
Den 14 april 2015 presenterade koncernstaben en sammanställning 
för FINU där det förekom en del tillkommande investeringsbehov för 
2016 och framåt. Då det i processen inte finns utrymme för politiska 
inspel vid ett omräkningsår så har koncernstaben gjort en egen analys 
av de behov som ingick i sammanställningen för år 2016. Det har 
resulterat i förslag om ett nytt investeringsanslag, 30 mnkr för särskilt 
boende.  Resterande år i planperioden kommer att hanteras nästa år 
när en ny planperiod 2017-2020 ska handläggas. Om något behov av 
anslag är mer brådskande finns möjlighet till separata ärenden till 
kommunfullmäktige. 
 
FINU beslutade den 1 juni 2015 att framtagna 
planeringsförutsättningar ska utgöra grund för arbetet med MRP 
2016-2018. Planeringsförutsättningarna innehöll några nya 
driftanslag och några nya investeringsanslag. Kommentarer se nedan 
under rubriken ”Tillkommande drift- och investeringsanslag som 
presenterats i de ekonomiska planeringsförutsättningarna”. 
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Den MRP för 2016-2018 som kommunfullmäktige fastställer i 
september kommer att utgöra ram för den MRP – 1 år som respektive 
nämnd och bolag upprättar och fastställer för sin verksamhet år 2016. 
 
Överläggning 
Peder Björk (S) och Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
till följande att-satser: 
 
att barn- och utbildningsnämnden kompenseras för minskade 
statsbidrag med 2,2 mnkr, 
 
att socialnämnden tillförs 2 mnkr för en riktad lönesatsning för 
socialarbetare som arbetar med barn och unga 
 
att MRP-uppdrag ”Stärkt besöksnäring” fortsätter med 2015 års 
anslag, 
 
att MRP-uppdrag ”Moderna lokaler för idrott och kultur” minskas 
med 2,4 mnkr, 
 
att hyreskompensationen för nya lokaler reduceras med 4,2 mnkr, 
 
att investeringsmedel för ny area flyttas och anslås till 2017 och 
2018, 
 
att kapitaltjänstkostnaderna reduceras med 3 mnkr, 
 
att samtliga nämnder uppmanas förbereda ramreduceringar 2017 
och 2018. 
 
Stefan Falk (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Jörgen 
Berglunds (M) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Peder 
Björk (S) och Hans Forsbergs (C) förslag om bifall till kommun-
styrelsens förslag och dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag 
om bifall till kommunstyrelsens beslut samt kompletterande att-
satser. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Peder Björk (S) och Hans 
Forsbergs (C) förslag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, 
den som bifaller Peder Björk (S) och Hans Forsbergs (C) förslag 
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röstar JA och den som bifaller Jörgen Berglund (M) med fleras 
förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 50 JA-röster, 23 NEJ-
röster och 8 som avstår, se bilaga 2. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Peder Björk (S) och Hans Forsbergs (C) 
förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Thomas Burman (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman, (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 291 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Mål och resursplan 2016 med plan för 2017–2018, 
o Bilaga 2 – Uppdrag i Mål och resursplan 2016 med plan för 

2017-2018  
 
_ _ _ _ 
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§ 266  Årsredovisning 2014 för Samordnings-
förbundet i Sundsvall samt ansvarsfrihet 
(KS-2015-00240-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, samt 
 
att godkänna årsredovisningen 2014 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall. 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2014. Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse.  
 
Jäv 
Habib Effati (M), Elisabeth Gisslin Burman (M) anmäler jäv och 
ersätts av Martin Ahlström (M) respektive Gunilla Molin (M). och 
Hans Brynielsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 293 
• Samordningsförbundets revisionsberättelse för år 2014 
• Årsredovisning 2014 för samordningsförbundet i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 267  2014 års revision avseende 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 
(KS-2015-00336-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i 
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen. 
 
Ärendet 
Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län har överlämnat revisionsberättelse för 2014. 
Revisionsberättelsen inkom till Sundsvalls kommun den 18 maj 
2015, vilket var för sent för att kunna behandla ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Det får som konsekvens att 
kommunen inte kan göra sin ansvarsprövning före juni månads 
utgång (vilket lagen föreskriver). Detta var fallet även föregående år. 
 
Jäv 
Sven Bredberg (M) anmäler jäv och ersätts av Gunilla Molin (M) 
under behandlingen av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 294 
• Koncernstabens skrivelse 
• Årsredovisning för Kollektivtrafikmyndigheten 
• Missiv revisionsberättelse 2014 
• Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-07-31 
• Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014 
• Granskning av bokslut och årsredovsining per 2014-12-31 
• Revisionsberättelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 268  Köp av fastigheten Njurunda Prästbol 1:111 
(KS-2015-00488-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
att förvärva fastigheten Njurunda Prästbol 1:111 av Stefan Berglund 
för 1 900 000 kronor i huvudsak med villkor enligt upprättat avtal, 

 
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 
framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för markpriser 
vid en exploatering, samt 

 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Njurunda Prästbol 1:111 av Stefan Berglund för 1 900 000 kronor. 
Anledningen till köpet är att möjliggöra byggandet av ett 
gruppboende. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 300 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Utkast köpeavtal 
o Bilaga 2 – Karta över området 

• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-05-20, § 57 
 
_ _ _ _ 
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§ 269  Ombyggnad av industrispår Södra kajen 
(KS-2015-00489-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna att projektering av nytt industrispår kan påbörjas 
mellan kommunens befintliga spårnät i öster och Trafikverkets 
spårnät vid bangården, 
 
att finansiering sker med tidigare avsatta medel ”Nytt industrispår 
bangården” i stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget, 
 
att kommunen genom stadsbyggnadsnämnden ska ges möjlighet att 
medverka vid Trafikverkets projektering, 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativa sätt att 
ersätta industrispåret på Södra kajen med nya godstransportlösningar, 
 
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhandla med befintliga 
verksamhetsutövare om medfinansiering av nytt industrispår eller 
alternativa lösningar för godstransporter, 
 
att hänskjuta frågan om finansiering av utredning om alternativa 
lösningar för godstransporter till kompletteringsbudget 2016. 
 
Ärendet 
För att möjliggöra omvandling av Södra kajen till en ny stadsdel, 
måste befintliga järnvägsspår inom området rivas. 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anslå maximalt 65 miljoner kronor för MRP-perioden 2017-2018 för 
byggnation av nytt industrispår mellan kommunens befintliga 
industrispår i öster och Trafikverkets spårnät vid bangården. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 303 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-05-20 § 56 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Karta över fastigheten 
 
_ _ _ _ 
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§ 270  Ställningstagande om kommunens framtida 
förhållningssätt till EU-medborgare 
(KS-2015-00485-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa inriktning för kommunens framtida hantering av utsatta 
EU-medborgare enligt alternativ 2 i koncernstabens skrivelse daterad 
2015-06-08, 
 
att socialnämnden får samordningsansvaret för den framtida 
hanteringen av utsatta EU-medborgare, 
 
att ingen avhysning av de EU-medborgare som har inrättat 
husvagnsläger på Södra Kajen ska ske innan annan lösning 
föreslagits, 
 
att åtgärder inom den inriktning som kommunfullmäktige fastställer 
ska beslutas av socialnämnden senast 2015-11-18, 
 
att socialnämnden ska återkomma med finansieringen av 
kommunfullmäktiges beslutade inriktning i ett separat ärende till 
kommunfullmäktige senast i januari 2016, samt 
 
att ärendet skall återrapporteras till kommunfullmäktige i december 
2016 i syfte att utvärdera effekterna av dagens beslut. 
 
Ärendet 
Sundsvalls kommun har, som många andra kommuner, en ökning av 
EU-medborgare som finansierar sitt uppehälle genom tiggeri och 
därigenom faller inom ramen utsatta EU-medborgare. För att 
tjänstemanna-organisationen ska kunna ge förslag på praktiska, 
humanitära och juridiskt rätt utförda åtgärder behövs ett politiskt 
ställningstagande kring vilken förhållningssätt som kommunen ska 
ha. Genom ett ställningstagande och ett uppdrag utställt av 
kommunfullmäktige kan tjänstemannaorganisationen föreslå åtgärder 
enligt beslut. 
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Överläggning 
Annicka Burman (V), Liza-Maria Norlin (KD), Linnéa Kjellman (C), 
Niklas Säwén (S) och Elin Nilsson (M) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Vidare önskar hon få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner. 
 
Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till första alternativet i koncern-
stabens skrivelse daterad 2015-06-08. 
 
Stefan Falk (FP) och Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag samt till följande att-sats: 
 
att ärendet skall återrapporteras till kommunfullmäktige i december 
2016 i syfte att utvärdera effekterna av dagens beslut. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och 
bifall till följande att-satser: 
 
att inriktningen för kommunens framtida hantering av EU-
medborgare skall vara att endast genomföra de insatser som lagen 
kräver och erbjuda stöd endast i akuta situationer där personer 
måste ansöka om bistånd och att uppsökande verksamhet endast 
avser barn. Kommunen skall inte tillåta någon att ställa upp 
husvagnar, på ej anvisad plats, längre än vad lagen tillåter,  
 
att avhysning av dem som inrättat husvagnsläger på Södra kajen ska 
ske med omedelbar verkan,  
 
att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får samordnings-
ansvaret för den framtida hanteringen av EU-medborgare. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
Annicka Burman (V) med fleras förslag om bifall till 
kommunstyrelsens förslag, dels  Stefan Falk (FP) och Bodil 
Hanssons (S) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
kompletterande att-sats, dels Jörgen Berglunds (M) förslag om bifall 
till första alternativet i koncernstabens skrivelse och dels Johnny 
Skalins (SD) förslag om bifall till nya att-satser. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Stefan Falk (FP) och Bodil Hanssons (S) förslag.  
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Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Thomas Burman (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Sven Bredberg (M), Patrik 
Gustavsson (M), Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Sven 
Nordlund (SD), Anders Haraldh (SD), Jan Björnefax (SD), Roland 
Persson (SD), Ove Skalin (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Maria Algotsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  
 
”Miljöpartiet tycker att det är bra att kommunen upprättar ett 
härberge under vinterperioden, som kan nyttjas av alla, oavsett 
medborgarskap. På så vis tror vi att man förebygger motsättningar 
mellan olika utsatta grupper i kommunen.” 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 304 
• Koncernstabens skrivelse 
• Utvärdering – Härbärge Fläsian, 2015-06-03 
 
_ _ _ _ 
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§ 271  Bolagsbildning – Biogas Mellannorrland AB 
(KS-2015-00155-5) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att tillsammans med Östersunds kommun och Hudiksvalls kommun 
bilda bolaget ”Biogas Mellannorrland AB” med föreslagen 
bolagsordning och föreslaget aktieägaravtal, 
 
att fastställa föreslagna ägardirektiv för bolaget, 
 
att tillskjuta 500 000 kr i aktiekapital, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel, 
 
att utse tre ordinarie ledamöter, varav en ordförande samt tre 
ersättare till styrelsen för bolaget, 
 
att utse ägarombud för bolaget, 
 
att utse följande ledamöter, ordförande och ersättare till 
bolagsstyrelsen samt ägarombud för Biogas Mellannorrland AB:  
 

Ledamöter 
Erik Thunström (C), ordförande 
Kim G Ottosson (V) 
Stefan Falk (FP) 
 
Ersättare 
Jonas Väst (S) 
Annika Söderberg (S) 
Gunnar Farm (MP) 
 
Ägarombud 
Hans Forsberg (C) 

 
att utse en lekmannarevisor och en ersättare för denne. 
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Ärendet 
Sundsvalls och Östersunds kommuner har sedan april 2010 bedrivit 
ett samarbetsprojekt avseende förprojektering av en gemensam 
anläggning för behandling av matavfall genom rötning till biogas och 
uppgradering till fordonsgas. Projektet avslutades hösten 2013 och 
presenterade då en slutrapport för kommunfullmäktige. 
 
Under 2014 har det utredningsarbete som kommunfullmäktige 
uppdrog åt kommunstyrelsen att genomföra, resulterat i ett underlag 
för att Sundsvalls kommun tillsammans med Östersunds och 
Hudiksvalls kommuner i ett första skede bör bilda ett bolag med syfte 
att ta fram och kvalitetssäkra ett underlag för beslut om att bygga en 
biogasanläggning. Om detta underlag kan utgöra grund för ett 
positivt investeringsbeslut om en gemensamt ägd sådan anläggning, 
kan bolagets verksamhet ombildas till ett produktionsbolag med 
uppdrag att bygga och driva en anläggning för behandling av 
matavfall och uppgradering av biogas till fordonsgas. Om underlaget 
utgör grund för ett negativt investeringsbeslut kan verksamheten 
avvecklas. 
 
Den grundläggande utgångspunkten för ett genomförande i dessa två 
steg är att förutsättningarna för att uppnå villkoren för uppförande av 
en produktionsanläggning, i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2013-10-28, har förändrats sedan projektperioden 2011-2013. 
Dessa förutsättningar behöver kvalitetssäkras och beskrivas i ett 
komplett beslutsunderlag. I dessa förutsättningar ligger bland annat 
ett nytt ränteläge, nya prisbilder och nya möjligheter med avseende 
på tillgång till substrat och uppgradering av biogas till fordonsgas. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-22 återremitterades 
ärendet till kommunstyrelsen för klargörande av fyra frågeställningar. 
 
Överläggning 
Kjell Bergkvist (C) och Peder Björk (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Patrik Gustavsson (M) och Stefan Falk (FP) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag och bifall till följande att-sats: 
 
att ge i uppdrag till Stadsbacken AB att ta fram underlag för beslut 
om att eventuellt bygga en biogas-anlägging och i vilken 
organisationsform. 
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Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till 
följande att-sats: 
 
att utse ägarombud för bolaget 
 
Vidare yrkar han bifall till att utse Erik Thunström (C) till ledamot 
och ordförande, Kim G Ottosson (V) till ledamot, Jonas Väst (S) till 
ersättare, Annika Söderberg (S) till ersättare och Hans Forsberg (C) 
till ägarombud för Biogas Mellannorrland AB, 
 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med följande ändringar under ”§ 3 Verksamhetsmål” i förslag till 
bolagsordning daterad 2015-04-07: 
  
”Bolaget ska klargöra och säkerställa nödvändiga förutsättningar 
(miljömässiga, ekonomiska, juridiska och affärsmässiga) för 
bildande av ett produktionsbolag med syfte att uppföra och driva en 
anläggning för rötning av matavfall och uppgradering av rågas till 
fordonsgas eller elvärme. Endast kommuner eller kommunala bolag 
kan vara aktieägare.” 
 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
samt till att utse Gunnar Farm (MP) till ersättare i bolagets styrelse. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till Patrik Gustavsson (M) och 
Stefan Falks (FP) förslag. I det fall kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag yrkar hon bifall till att utse Stefan 
Falk (FP) till ledamot i Biogas Mellannorrland AB. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Kjell 
Bergkvist (C) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens 
förslag, dels Patrik Gustavsson (M) med fleras förslag om ny att-sats 
och dels Johnny Skalins (SD) förslag om avslag på ärendet. Hon 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kjell Bergkvist (C) med fleras förslag. 
 
Vidare konstaterar hon att kommunfullmäktige beslutar att välja 
följande ledamöter, ordförande och ersättare till bolagsstyrelsen samt 
ägarombud för Biogas Mellannorrland AB: 
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Ledamöter 
Erik Thunström (C), ordförande 
Kim G Ottosson (V) 
Stefan Falk (FP) 
 
Ersättare 
Jonas Väst (S) 
Annika Söderberg (S) 
Gunnar Farm (MP) 
 
Ägarombud 
Hans Forsberg (C) 
 
Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Thomas Burman (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman, (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten (FP), Stefan Falk 
(FP), Maria Lilja (FP), Annelie Luthman (FP), Arne Engholm (FP), 
Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Sven Nordlund (SD), 
Ander Haraldh (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Ove 
Skalin (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 305 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-06-22 § 247 
• Förslag till aktieägaravtal för Biogas Mellannorrland AB,  

2015-04-07 
• Förslag till bolagsordning för Biogas Mellannorrland AB,  

2015-04-07 
• Förslag till ägardirektiv för Biogas Mellannorrland AB,  

2015-04-07 
 
_ _ _ _ 
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§ 272  Ändring av ansvar för MRP-uppdrag N&A J, 
2015 –Stärkt besöksnäring b) utveckla besöksmål 
vid vår kuststräcka 
(KS-2015-00518-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ansvaret för nedanstående uppdrag överförs enligt förslag nedan 
 

• N&A J, 2015 – Stärkt besöksnäring 
b) utveckla besöksmål vid vår kuststräcka överförs från 
Stadsbyggnadsnämnden till Näringslivsbolaget. 

 
Ärendet 
Ärendet handlar om att koncernstaben i dialog med 
stadsbyggnadskontoret och Näringslivsbolaget har upptäckt att ett 
MRP-deluppdrag som kommun-fullmäktige 2015-03-30 § 177 
beslutade att överföra från kommunstyrelsen till 
Stadsbyggnadsnämnden borde ha överförts till Näringslivsbolaget. 
Därför föreslås följande ändring: 
 

• N&A J, 2015 – Stärkt besöksnäring  
b) utveckla besöksmål vid vår kuststräcka överförs från 
Stadsbyggnadsnämnden till Näringslivsbolaget. 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 314 
• Koncernstabens skrivelse 

 
_ _ _ _ 
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§ 273  Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 
2015:B – Använd Mitthem AB för en aktivare 
bostadspolitik 
(KS-2015-00452-2) 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 274  Upphörande av skolverksamhet i 
Anundgård  
(KS-2015-00355-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet (från 
förskoleklass och upp till år 9) i Anundgård upphör, samt 
 
att uppdra till koncernstaben service och teknik att i dialog med 
boende på Anundgård arbeta för att fylla lokalen med ny verksamhet 
som bidrar till Anundgårds utveckling. 
 
Ärendet 
I ärendet föreslås kommunfullmäktige besluta att barn- och 
utbildningsnämndens skolverksamhet (det vill säga från förskoleklass 
och upp till år 9) i Anundgård upphör. Detta eftersom någon 
skolverksamhet inte har bedrivits i lokalerna sedan vårterminen 2012.  
 
Överläggning 
João Pinheiro (S), Linnéa Kjellman (C), Bodil Hansson (S) och Kjell 
Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jörgen Berglund (M), Stefan Falk (FP) och Liza-Maria Norlin (KD) 
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till följande att-
sats: 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att aktivt undersöka om 
det finns någon annan aktör som vill bedriva skolverksamhet i 
Anundgård innan beslut om nedläggning sker. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och 
bifall till följande att-satser: 
 
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att undersöka om 
det finns intresse från boende i området kring Anundgårds skola att 
kommunen bedriver skolverksamhet i lokalen, samt 
 
att om sådant intresse finns skall barn- och utbildningsförvaltningen 
fortsätta och intensifiera sökande efter lärare till Anundgårds skola. 
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Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels João 
Pinheiro (S) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens 
förslag, dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag till att-satser 
och dels Johnny Skalins (SD) förslag till att-satser. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt João Pinheiro (S) med fleras förslag. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordföranden konstaterar att João Pinheiro (S) med fleras förslag är 
huvudförslag och ska ta fram ett motförslag. 
 
Votering genomförs med följande propositionsording, den som röstar 
för att Jörgen Berglund (M) med fleras förslag ska vara motförslag 
röstar JA och den som röstar för att Johnny Skalins (SD) förslag ska 
vara motförslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 27 JA-röster, 8 
NEJ-röster och 46 som avstår, se bilaga 3.  
 
Efter genomförd votering finner ordföranden att Jörgen Berglund (M) 
med fleras förslag ska vara motförslag. 
 
Därefter ställer hon João Pinheiro (S) med fleras förslag mot Jörgen 
Berglund (M) med fleras förslag. Votering genomförs med följande 
propositionsordning, den som röstar för João Pinheiro (S) med fleras 
förslag röstar JA och den som röstar för Jörgen Berglund (M) med fleras 
förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 50 JA-röster och 31 NEJ-
röster, se bilaga 4. 
 
Efter genomförd votering finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar enligt João Pinheiro (S) med fleras förslag om bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14 § 317 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-03-25, § 68 
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse, 2015-02-24 
• Barn- och utbildningsnämndens komplettering, 2015-03-18 
 
_ _ _ _ 
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§ 275  Ändring av kommunens överenskommelse 
med Migrationsverket gällande asyl- och 
boendeplatser för ensamkommande barn 
(KS-2014-00350-6) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunen tecknar en överenskommelse med Migrationsverket 
om att tillhandahålla totalt 50 boendeplatser varav 12 asylplatser för 
ensamkommande barn i åldersgruppen 14-18 år,  
 
att kommunen från och med april 2016 ska tillhandahålla total 110 
boendeplatser varav 25 asylplatser,  
 
att socialnämnden ansvarar för dialogen med Länsstyrelsen inför 
tecknandet av överenskommelsen, samt  
 
att delegera till socialnämnden att göra framtida ändringar i 
överenskommelsen med Migrationsverket avseende att öka antalet 
asylplatser med högst 15 stycken och minska antalet asylplatser med 
högst 15 stycken, och göra de ändringar av antalet boendeplatser som 
följer av detta, samt 
 
att socialnämnden ska göra eventuella ändringar i samråd med 
berörda nämnder, och gjorda ändringar ska anmälas till 
kommunfullmäktige som delegationsbeslut.  
 
Ärendet 
Ärendet är ett förslag om att Sundsvalls kommun ska ändra 
överenskommelsen med Migrationsverket om antal platser 
kommunen ska tillhandahålla för ensamkommande barn. 
 
Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på ärendet. 
 
Bodil Hansson (S), Jörgen Berglund (M), Hicham Elkahtib (V), 
Patrik Gustavsson (M), Annelie Luthman (FP), Jonas Väst (S) och 
Malin Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Bodil 
Hansson (S) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut och dels Johnny Skalins (SD) förslag om avlsag på 
ärendet. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Bodil Hansson (S) med fleras förslag.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 318 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll, 2015-01-28, § 11  
• Socialnämndens skrivelse, 2015-01-08  
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-01-28, § 6  
• Barn- och utbildningsnämndens skrivelse, 2015-01-19, med 

bilagda risk- och konsekvensanalyser  
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2015-01-28, § 4  
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integrations skrivelse, 2014-01-15  
• Kultur- och fritidsnämndens protokolls, 2015-01-21, § 8  
• Kultur- och fritidsnämndens skrivelse, 2015-01-07  
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-01-21, § 12  
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-12-11  
• Service och tekniks skrivelse, 2014-12-19  
• Koncernstabens avdelning för strategisk samhällsutvecklings 

skrivelse, 2014-12-10  
• Koncernstabens avdelning för ekonomistyrnings skrivelse,  

2015-01-27  
• Koncernstabens remiss, 2014-11-24  
• Nu gällande överenskommelse med Migrationsverket,  

2008-01-21 
 
_ _ _ _ 
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§ 276  Sundsvalls kommuns taxa för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 
(KS-2015-00427-3) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå förslaget att avveckla deltidstaxan i förslaget till taxa för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg daterad april 2015 
 
att inkomsttaket för maxtaxa ändras till 42 890 kronor i taxa för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg daterad april 2015 
 
att texten under rubriken ”Uppsägning på grund av frånvaro” i taxa 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg daterad april 2015, 
ändras enligt förslag i koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 2015-
08-14 
 
att fastställa taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, 
daterad april 2015 
 
att taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg daterad april 
2015 börjar gälla från och med 2016-01-01 
 
Ärendet 
2016 års taxa för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg ska 
fastställas. En del förändringar från nuvarande taxa föreslås, bland 
annat har barn- och utbildningsnämnden i sitt förslag haft ambitionen 
att göra taxan enklare, tydligare och mer enhetlig.  Koncernstaben 
delar barn- och utbildningsnämndens bedömningar avseende de flesta 
förändringar men har också vissa invändningar. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 319 
• Koncernstabens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-21 § 99 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-04-10 
• Sundsvalls kommuns taxa för förskola fritidshem och pedagogisk 

omsorg 2015 
• Nuvarande taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg 
 
_ _ _ _ 
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§ 277  Taxor 2015 för Medelpads 
Räddningstjänstförbund 
(KS-2015-00378-2) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att orden ”/ startavgift” tas bort från sista sidan i ”Taxa 2015” enligt 
Medelpads Räddningstjänstförbunds förslag 2014-12-11 § 40, 
 
att fastställa ”Taxa 2015” enligt Medelpads Räddningstjänstförbunds 
förslag 2014-12-11 § 40 med ändringen i att-sats 1, 
 
att ändra årtalet i titeln från 2014 till 2015 i ”Taxa för tjänster inom 
samhällsskyddsavdelningens verksamhetsområde 2014” enligt 
Medelpads Räddningstjänstförbunds förslag 2014-12-11 § 40, 
 
att fastställa ”Taxa för tjänster inom samhällsskyddsavdelningens 
verksamhetsområde 2015” enligt Medelpads 
Räddningstjänstförbunds förslag 2014-12-11 § 40 med ändringen i 
att-sats 3 samt 
 
att anta synpunkterna i koncernstabens tjänsteskrivelse 2015-04-14 
som sina egna och skicka dem till Medelpads räddningstjänstförbund. 
 
Ärendet 
Medelpads räddningstjänstförbund har tagit ett fram ett förslag på 
ändring av taxor för förbundets olika verksamheter. Förbundet 
föreslår i huvudsak att taxorna ska räknas upp med stöd av statliga 
föreskrifter och konsumentprisindex. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 320 
• Koncernstabens skrivelse 

o Bilaga 1 – Medelpads räddningstjänstförbunds förslag till 
"Taxa 2015"  

o Bilaga 2 a – Medelpads räddningstjänstförbunds förslag till 
"Taxa för tjänster inom samhällsskyddsavdelningens 
verksamhetsområde 2015"  

o Bilaga 2 b – Bilaga till taxa  
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o Bilaga 3 – Medelpads räddningstjänstförbunds beslut, 2014-

12-11 § 40  
o Bilaga 4 – Medelpads räddningstjänstförbunds 

tjänsteskrivelse 2014-12-08  
 
_ _ _ _ 
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§ 278  Organisatorisk flytt och ny arbetsordning 
för kommunala pensionärsrådet 
 (KS-2015-00365-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att flytta kommunala pensionärsrådet från socialnämnden till 
kommunstyrelsen 
 
att upphäva kommunala pensionärsrådets reglemente daterat 
2007-04-07  
 
att fastställa arbetsordning för kommunala pensionärsrådet daterad 
2015-05-20  
 
att kommunstyrelsen i fortsättningen får rätt att ändra i kommunala 
pensionärsrådets arbetsordning  
 
att paragraf 4, andra stycket i förslaget till arbetsordning stryks, 
 
att pensionärsrådets ordförande och vice ordförande bereder ärenden 
till rådets möten.  
 
Ärendet 
Ärendet handlar om kommunala pensionärsrådets (nedan kallat rådet) 
organisatoriska tillhörighet. Den politiska viljan är att rådet flyttas 
från att ligga under socialnämnden till att ligga under 
kommunstyrelsen. Detta främst för att rådet hanterar ett brett spann 
av frågor. Vissa justeringar görs också i dokumentet som reglerar 
rådet. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 321 
• Koncernstabens skrivelse 
• Reglemente - Kommunala pensionärsrådet 2007-04-07 
• Arbetsordning KPR 2015-05-18 
• Socialnämndens protokoll 2015-06-17 § 117 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Protokollsutdrag Arvodeskommittén 
 
_ _ _ _ 
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§ 279  Ändring i nämndernas reglementen med 
anledning av införandet av servicecenter 
(KS-2015-00547-1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att en bestämmelse införs i samtliga egenägda nämnders reglementen 
först under rubriken ”(Nämndens namn)s övriga verksamheter” med 
egen rubrik med lydelsen ”Beställning av interna tjänster” och med 
paragrafens lydelse ”(Nämndens namn) beställer de tjänster avseende 
inre stödfunktioner som finns inom servicecenter utifrån aktuella 
riktlinjer och beslut.”,  
 
att tolkningar av bestämmelsen om servicecenter i nämndernas 
reglementen görs utifrån koncernstabens tjänsteskrivelse daterad 
2015-08-07, samt 
 
att uppmärksamma nämnderna på att de bör göra nödvändiga 
anpassningar av sina delegationsordningar utifrån införandet av 
servicecenter. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett servicecenter i 
kommunen. Projektet med att införa ett servicecenter har avslutats 
och servicecentret är nu igång. Nämndernas reglementen behöver 
därmed anpassas utifrån att de nu ska använda sig av servicecenters 
tjänster. 
 
Överläggning 
Mikael Gäfvert (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
till följande att-satser: 
 
att nuvarande kostnad i nämnden fastställs innan övergången till 
servicecenter, samt 
 
att en utvärdering görs efter 12 månader för att se effekten av 
besparingarna. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommustyrelsens förslag. 
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Ordförande konstarerar att det finns två förslag till beslut, dels Peder 
Björks (S) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels  
Mikael Gäfvert (M) förslag om bifall till kommunstyrelsens föslag 
samt tilläggsatt-satser. Hon ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Peder Björs (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 322 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 280  Flytt av Tivoliverkets slamhantering - 
begäran om förlängd utredningstid 
(KS-2014-00965-9) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förlängning av utredningstid för återrapportering av 
förslag till flytt av Tivoliverkets slamhantering till kommun-
fullmäktige i december 2015. 
 
Ärendet 
Ärendet avser förlängning av utredningstid för flytt av Tivoliverkets 
slamhantering. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 325 
• Koncernstabens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 281  Motion från Ingrid Möller (-) om att 
förebygga fallolyckor 
(KS-2014-00794-5) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendet 
Ingrid Möller (-) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 
att Sundsvalls kommun ska ta fram konkreta planer för att prioritera 
fallprevention för äldre, både på särskilda boenden och för dem som 
bor i ordinärt boende. Det här ärendet är ett förslag till beslut på 
motionen. 
 
Överläggning 
Maria Algotsson (MP) och Roland Persson (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Leif 
Nilsson (S) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels 
Maria Algotsson (MP) och Roland Perssons (SD) förslag om bifall 
till motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar eligt Leif Nilssons (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 326 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2015-02-25, § 26 
• Socialnämndens skrivelse 2015-01-28 
• Motion från Ingrid Möller (-) om att förebygga fallolyckor 
 
_ _ _ _ 
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§ 282  Motion från Ingrid Möller (-) om MAR, 
medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(KS-2014-00795-5) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Ärendet 
Ärendet är ett förslag till beslut på en motion från Ingrid Möller (-), 
om att tillsätta en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) inom 
Sundsvalls kommuns hemsjukvård.  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 327 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2015-02-25 § 27 
• Socialnämndens skrivelse 2015-01-22 
• Motion från Ingrid Möller (-) om MAR, medicinskt ansvarig för 

rehabilitering 
 
_ _ _ _ 
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§ 283  Motion från Ingrid Möller (-) om 
mötesplatser 
(KS-2014-00798-6) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Ärendet 
Ingrid Möller (-) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
angående möjligheten att anordna mötesplatser av olika slag för 
mindre resursstarka medborgare. I motionen yrkas att riktlinjer för 
översynen ska vara att se hur medborgarnas sociala kontakter kan 
öka. Det rör sig främst om tillgång till platser där personer gratis kan 
sitta ner inomhus och träffa andra människor.  
 
Vidare yrkas att åtgärder vidtas i kommunens olika centra så att 
service som uppfyller människors grundläggande behov finns att 
tillgå gratis eller för en rimlig kostnad. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 328 
• Koncernstabens skrivelse 
• Socialnämndens protokoll 2015-05-20 § 90 
• Socialtjänstens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-05-13 § 59 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
 
_ _ _ _ 
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§ 284  Motion från Ingrid Möller (-) om byggnader i 
Petersvik 
(KS-2014-00799-6) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendet 
Ingrid Möller (-) har lämnat in en motion angående byggnader i 
Petersvik. Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 att lämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen samt till följande  
att-satser: 
 
att Sundsvalls kommun visar respekt för skattebetalarnas pengar och 
därför avbryter de aktuella planerna angående logistikparken, 
  
att Sundsvalls Logistikpark AB, i samråd med SCA, arbetar fram ett 
nytt förslag i syfte att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader i 
Petersvik,  
 
att Sundsvalls kommun erbjuder tidigare ägare till de inlösta 
fastigheter i det aktuella området som ännu ej rivits att få köpa 
tillbaka fastigheterna,  
 
att boende i de inlösta fastigheterna i Petersvik får bo kvar i 
fastigheterna fram till dess de tackat nej till att köpa tillbaka 
fastigheterna, samt  
 
att Sundsvalls kommun avbryter planerna på att expropriera de 
fastigheter i Petersvik som kommunen ännu ej köpt. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden konstarerar att det finns tre förslag till belsut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag om bifall till kommustyrelsens förslag, dels 
Liza-Maria Norlins (KD) förslag om bifall till motionen och dels 
Johnny Skalins (SD) förslag om bifall till motionen samt tilläggsatt-
satser. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Bodil Hanssons (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 329 
• Koncernstabens skrivelse 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-05-20, § 55 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 
• Sundsvall Logistikpark AB protokoll 2015-05-22, § 67  
• Sundsvall Logistikpark AB skrivelse 
• Motion från Ingrid Möller (-) om byggnader i Petersvik 
 
_ _ _ _ 
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§ 285  Motion från Ingrid Möller (-) om ansvar för 
stadens miljö och arkitektur 
(KS-2014-00793-3) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Ingrid Möller (-) har lämnat in en motion om ansvar för stadens miljö 
och arkitektur. Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 att lämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 330 
• Koncernstabens skrivelse 
• Motion från Ingrid Möller (-) om ansvar för stadens miljö och 

arkitektur 
 
_ _ _ _ 
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§ 286  Motion från Ingrid Möller (-) om att 
tillgängliggöra naturen 
(KS-2014-00800-8) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendet 
Ingrid Möller (-) har lämnat in en motion om att tillgängliggöra 
naturen. Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 att lämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 331 
• Koncernstabens skrivelse 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-06-10 § 75 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2015-05-06 
• Miljönämndens protokoll, 2015-05-06 § 31 
• Miljökontorets skrivelse, 2015-03-23 
• Näringslivsbolagets yttrande, 2015-02-03 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2015-06-17 § 74 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2015-05-26 
• Motion från Ingrid Möller (-) om att tillgängliggöra naturen, 

daterad 2014-10-02, inlämnad 2014-10-13 
 
_ _ _ _ 
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§ 287  Motion (KD) om fler vuxna i skolan 
(KS-2014-00931-5) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendet 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion där motionärerna yrkar 
att fullmäktige ska besluta ”att ta fram en modell för hur 
”klassmorfar” eller liknande, ska kunna bli en naturlig del i 
Sundsvalls skolor. 
 
Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Maria Algotsson (MP) och Roland Persson 
(SD) yrkar bifall till motionen. 
 
João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommustyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels João 
Pinheiros (S) förslag om bifall till kommustyrelsens förslag och dels 
Liza-Maria Norlin (KD) med fleras förslag om bifall till motionen. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt João Pinheiros (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 332 
• Koncernstabens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-03-25 § 71  
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-02-19  
• Motion (KD) angående fler vuxna i skolan, daterad 2014-12-15  
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-28 50 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 288  Motion (FP) om kraftsamling för effektivt 
flyktingmottagande 
(KS-2014-00932-3) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Ärendet 
I motionen om ”kraftsamling för ett effektivt flyktingmottagande” 
föreslår motionären Stefan Falk (FP) att kommunstyrelsen ska ges i 
uppdrag att utreda kommunens möjligheter att ”kraftigt utöka antalet 
platser för flyktingar med permanent uppehållstillstånd (PUT)”. 
Motionären föreslår också att fullmäktige beslutar att ”målsättningen 
ska vara att inga asylsökande med beslut om PUT skall behöva bo 
kvar på anläggningsboende”. Ärendet är ett förslag till beslut på 
motionen. 
 
Överläggning 
Stefan Falk (FP) yrkar bifall till motionen. Vidare önskar han få 
lämna en protokollsanteckning, vilket ordföranden godkänner. 
 
Johanna Thurdin (MP), Habib Effati (M) och Liza-Maria Norlin 
(KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Bodil 
Hanssons (S) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag, dels 
Stefan Falk (FP) med fleras förslag om bifall till motionen och dels 
Johnny Skalins (SD) förslag om avslag på motionen. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Bodil Hanssons (S) förslag. 
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Protokollsanteckning 
Stefan Falk (FP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Den tjänsteskrivelse som finns i handlingarna beskriver den 
rådande situationen på ett bra sätt, vilket betyder att vi står inför en 
extraordinär situation vad gäller flyktingmottagandet inom 
Sundsvalls kommun. Just på grund av denna situation är det 
nödvändigt att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att koordinera de samlade insatserna för att så kraftfullt som möjligt 
utöka våra möjligheter att exempelvis skapa boendemöjligheter för 
alla de som har permanent uppehållstillstånd men som inte kan 
lämna förläggningsboende och därmed inte har rätt att påbörja SFI. 
Vi menar att enbart denna orsak är skäl nog till ett bifall till 
motionen.” 
 
Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Thomas Burman (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman, (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Ulla Norgen (FP), Stefan Falk (FP), 
Maria Lilja (FP), Annelie Luthman (FP), Arne Engholm (FP), Angel 
Villaverde (MP), Maria Algotsson (MP), Johanna Thurdin (MP) och 
Tina Hellberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 333 
• Koncernstabens skrivelse 
• Överenskommelse mellan Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen 

Västernorrland om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare, 2013–06  

• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 
protokoll, 2015-03-25 § 26  

• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integrations skrivelse 2015-02-26  

• Motion (FP) angående kraftsamling för effektivt 
flyktingmottagande, daterad 2014-12-15 

 
_ _ _ _ 
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§ 289  Motion (MP) om planerna på ett 
kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland 
(KS-2015-00087-3) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen samt att Sundsvalls kommuns uttalande skickas 
till Statsrådets kansli vid Finlands regering. 
 
Ärendet  
Miljöpartiets fullmäktigegrupp vill att kommunfullmäktige i 
Sundsvall ska framföra sin oro över byggandet av ett kärnkraftverk i 
Pyhäjoki, Finland. Motionärerna anser att den nya 
kärnkraftsanläggningen skulle innebär stora risker för livsmiljön i 
norra Sverige.  
 
Överläggning 
Patrik Gustavsson (M), Liza-Maria Norlin (KD) och Johnny Skalin 
(SD) yrkar avslag på motionen. 
 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Bergkvist (C) och Elisabeth Finné (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Maria 
Algotssons (MP) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag, 
dels Kjell Bergkvist (C) och Elisabeth Finnés (V) förslag om bifall 
till motionen och dels Patrik Gustavsson (M) med fleras förslag om 
avslag på motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Maria Algotssons (MP) förslag. 
 
Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Thomas Burman (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman, (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Ulla Norgen (FP), Stefan Falk (FP), 
Maria Lilja (FP), Annelie Luthman (FP), Arne Engholm (FP), 
Miriam Monsell (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Johnny Skalin (SD), 
Lars Skoglund (SD), Sven Nordlund (SD), Ander Haraldh (SD), Jan 
Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Ove Skalin (SD) och Börje 
Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag  
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 334  
• Koncernstabens skrivelse  
• Motion (MP) angående planerna på ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i 

Finland, daterad 2014-01-26  
 
_ _ _ _ 
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§ 290  Motion (S) om praktik på samtliga 
gymnasieprogram 
(KS-2014-00533-5) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Ärendet 
Socialdemokraterna har, via Niklas Säwén (S) och João Pinheiro (S), 
föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att Sundsvalls 
kommun ska erbjuda praktik på samtliga gymnasieprogram. Det här 
ärendet är ett förslag till beslut. 
 
Överläggning 
Lisa Lööf (S) yrkar bifall till kommustyrelsens förslag. 
 
Annelie Luthman (FP), Jörgen Berglund (M) och Liza-Maria Norlin 
(KD) yrkar att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Ordföranden konstarerar att det finns två förslag till beslut, dels Lisa 
Lööfs (S) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels 
Annelie Luthman (FP) med fleras förslag om att motionen ska anses 
vara besvarad. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Lisa Lööfs (S) förslag. 
 
Jäv 
Stefan Falk (FP) anmäler jäv och ersätts av Lars Holmgren (FP) 
under behandlingen av ärendet. 
 
Reservation 
Lina Heidenbeck (M), Thomas Burman (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman, (M), Mats-Johan Adner (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Per-Magnus Forsberg (M), Habib 
Effati (M), Bertil Kjellberg (M), Elin Nilsson (M), Sven Bredberg 
(M), Patrik Gustavsson (M), Ulla Norgen (FP), Lars Holmgren (FP), 
Maria Lilja (FP), Annelie Luthman (FP), Arne Engholm (FP), 
Miriam Monsell (KD) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig 
mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2015-09-14, § 335 
• Koncernstabens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-09-24 § 101 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2014-09-09  
• Motion (S) om praktik på samtliga gymnasieprogram, daterad 

2014-06-05, inlämnad 2014-06-23 
 
_ _ _ _ 
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§ 291  Korta frågor – korta svar 
(KS-2015-00007) 
 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet 
att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får 
även ställas till ordföranden eller vice ordföranden i en nämnd eller 
kommunstyrelsens utskott. 
 
Överläggning 
• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om kommunens 

äldreboenden har reservkraft att tillämpa vid längre elavbrott. 
Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande, svarar på frågan. 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2015-09-28 57 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 292  För kännedom 
(KS-2015-00008) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 
Ärenden 

• Redovisning av förbruket av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov, 2015-09-15 (KS-2015-00057) 

• Arbetsordning för revisorerna (KS-2015-00537) 

• Socialnämndens kvartalsrapport ej verkställda beslut per 
2015-06-30 enligt SoL (KS-2015-00696) 

• Socialnämndens kvartalsrapport ej verkställda beslut per  
2015-03-31enligt SoL” (KS-2015-00567) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2015-09-16 (KS-2015-00010) 
 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 
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Närvarande1 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Diana Kapitanska (S) - Roland Grafström 

Cecilia Edholm 
258–260, delvis 
261–292 

João Pinheiro (S) X   
Anita Bdioui (S) X   
Stefan Broman (S) X   
Sabina Tjärnberg (S) X   
Kjell Andersson (S) X   
Therese Westin (S) X   
Samreen Malik (S) X   
Åsa Ulander (S) X, 258–260 Carina Staf 261–292 
Anders Hedenius (S) X   
Lena Österlund (S) - Rose-Marie Antonić 258–292 
Leif Nilsson (S) X   
Arianne Sundman (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Jenny Bjerkås (S) X   
Tobias Larsson (S) X   
Adele Flodin (S) X   
Stefan Eriksson (S) - Michael Sjödin 258–292 
Olof Andersson (S) X   
Bodil Hansson (S) X   
Niklas Säwén (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Roger Johansson (S) - Elisabeth Unander 258–292 
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, 258–274 Robert Kuusikko 275–292 
Peter Byström (S) X   
Jeanette Hedlund (S) - Annika Söderberg 258–292 
Niclas Burvall (S) - Kent Larsson 258–292 
Lina Heidenbeck (M) X   
Margareta Engström (M) - Thomas Burman 258–292 
Hjördis Bredberg (M) X   
Bertil Swenson (M) X   
Mikael Gäfvert (M) X   
Alicja Kapica (M) X   
Elisabeth Gisslin Burman (M) X, ej § 266 p.g.a. jäv Gunilla Molin 266 
Mats-Johan Adner (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Jörgen Berglund (M) X   
Tom Emanuelz (M) X   
Per-Magnus Forsberg (M) X   
Habib Effati (M) X, ej § 266 p.g.a. jäv Martin Ahlström 266 
Bertil Kjellberg (M) X   
Elin Nilsson (M) X   
Sven Bredberg (M) X, ej § 267 p.g.a. jäv Gunilla Molin 267 
Patrik Gustavsson (M) X   
Ingeborg Wiksten (FP) X, 258–275 Ulla Norgren 276–292 
Stefan Falk (FP) X, ej § 290, p.g.a. jäv Lars Holmgren 290 
Maria Lilja (FP) X   
Annelie Luthman (FP) X   
Arne Engholm (FP) X   
Hans Forsberg (C) X, §§ 258–268 Erik Thunström 269–292 
Anne-Li Sjölund (C) X, 258–271 Anna Edin 272–292 
Kjell Bergkvist (C) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Annicka Burman (V) X   
Christiane Rüdiger (V) X, 258–275 Elisabeth Finné 276–292 
Hicham Elkahtib (V) X   
Hans Brynielsson (KD) X, 258–271 Miriam Monsell 272–292 
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) X   
Stig Bergström (SD) - Mats Hellhoff 

Anders Haraldh 
258–260 
261–292 

Jan Björnefax (SD) X   
Roland Persson (SD) X   
Christina Vallsten (SD) X, 258–261 Ove Skalin 262–292 
Börje Mattsson (SD) X   



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2015-09-28 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
3 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 

Ersättare Parti Närvarande2 Tjänstgör paragraf  
    

Patrik Eriksson (S) -  
Roland Grafström (S) X, §§ 258–260, delvis 258–260, delvis 
Cecilia Edholm (S) X 261–292 
Lars-Åke Andersson (S) X  
Håkan Byberg (S) -  
Rose-Marie Antonic (S) X 258–292 
Michael Sjödin (S) X  
Carina Staf (S) X 261–292 
Kristoffer Högstedt Gustavsson  (S) X  
Elisabeth Unander (S) X  
Hans Backlund (S) -  
Frida Burman (S) -  
Leif Wiklund (S) -  
Ulf Sjölinder (S) -  
Annika Söderberg (S) X 258–292 
Kent Larsson (S) X 258–292 
Rebecca Lampinen (S) -  
Robert Kuusikko (S) X 275–292 
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) -  
Thomas Burman (M) X 258–292 
Eva Lohman (M) -  
Jan Heijbel (M) X, 258–265  
Gunilla Molin (M) X, 258–274 266, 267 
Martin Ahlström (M) X 266 
Linus Johansson (M) X  
Åse Johansson (M) -  
Per Wahlberg (M) -  
Ulla Norgren (FP) X 276–292 
Lars Holmgren (FP) X 290 
Jonas Öhrnell (FP) -  
Erik Thunström (C) X 269–292 
Anna Edin (C) X 273–292 
Elisabet Finné (V) X 276–292 
Åke Johansson (V) X  
Bertil Hörnqvist (KD) -  
Miriam Monsell (KD) X, 272–292 272–292 
Birgir Hjörleifsson (MP) X  
Birgitta Skoglund (MP) X  
Mats Hellhoff (SD) X, 258–260 258–260 
Ove Skalin (SD) X 262–292 
Anders Haraldh (SD) X 261–292 
Magnus Fagerström (SD) X  

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S) Cecilia Edholm X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Sabina Tjärnberg (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S)  X    
Samreen Malik (S)  X    
Åsa Ulander (S) Carina Staf X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S) Rose-Marie Antonić X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S)  X    
Tobias Larsson (S)  X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S) Michael Sjödin X    
Olof Andersson (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S) Elisabeth Unander X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S)  X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Peter Byström (S)  X    
Jeanette Hedlund (S) Annika Söderberg X    
Niclas Burvall (S) Kent Larsson X    
Lina Heidenbeck (M)   X   
Margareta Engström (M) Thomas Burman  X   
Hjördis Bredberg (M)   X   
Bertil Swenson (M)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Alicja Kapica (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)   X   
Mats-Johan Adner (M)   X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M)   X   
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Elin Nilsson (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (FP)   X   
Stefan Falk (FP)   X   
Maria Lilja (FP)   X   
Annelie Luthman (FP)   X   
Arne Engholm (FP)   X   
Hans Forsberg (C)  X    
Anne-Li Sjölund (C)  X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V)  X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Hans Brynielsson (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Angel Villaverde (MP)  X    
Maria Algotsson (MP)  X    
Johanna Thurdin (MP)  X    
Tina Hellberg (MP)  X    
Johnny Skalin (SD)    X  
Lars Skoglund (SD)    X  
Sven Nordlund (SD)    X  
Stig Bergström (SD) Anders Haraldh   X  
Jan Björnefax (SD)    X  
Roland Persson (SD)    X  
Christina Vallsten (SD) Ove Skalin   X  
Börje Mattsson (SD)    X  
   50 23 8 0 
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Peder Björk (S)    X  
Diana Kapitanska (S) Cecilia Edholm   X  
João Pinheiro (S)    X  
Anita Bdioui (S)    X  
Stefan Broman (S)    X  
Sabina Tjärnberg (S)    X  
Kjell Andersson (S)    X  
Therese Westin (S)    X  
Samreen Malik (S)    X  
Åsa Ulander (S) Carina Staf   X  
Anders Hedenius (S)    X  
Lena Österlund (S) Ros-Marie Antonić   X  
Leif Nilsson (S)    X  
Arianne Sundman (S)    X  
Jonas Väst (S)    X  
Jenny Bjerkås (S)    X  
Tobias Larsson (S)    X  
Adele Flodin (S)    X  
Stefan Eriksson (S) Michael Sjödin   X  
Olof Andersson (S)    X  
Bodil Hansson (S)    X  
Niklas Säwén (S)    X  
Christina Nordenö (S)    X  
Roger Johansson (S) Elisabeth Unande   X  
Cathrine Edström (S)    X  
Jan Lahti (S)    X  
Priscilda Helenius (S)    X  
Lena Sjöberg (S)    X  
Malin Larsson (S)    X  
Tommy Eriksson (S)    X  
Lisa Lööf (S)    X  
Jan-Olov Lampinen (S)    X  
Ann-Charlotte Evrung (S)    X  
Burhan Hussain (S)    X  
Soili Sollén (S)    X  
Peter Byström (S)    X  
Jeanette Hedlund (S) Annika Söderberg   X  
Niclas Burvall (S) Kent Larsson   X  
Lina Heidenbeck (M)  X    
Margareta Engström (M) Thomas Burman X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
Bertil Swenson (M)  X    
Mikael Gäfvert (M)  X    
Alicja Kapica (M)  X    
Elisabeth Gisslin Burman (M)  X    
Mats-Johan Adner (M)  X    
Jörgen Berglund (M)  X    
Tom Emanuelz (M)  X    
Per-Magnus Forsberg (M)  X    
Habib Effati (M)  X    
Bertil Kjellberg (M)  X    
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Elin Nilsson (M)  X    
Sven Bredberg (M)  X    
Patrik Gustavsson (M)  X    
Ingeborg Wiksten (FP)  X    
Stefan Falk (FP)  X    
Maria Lilja (FP)  X    
Annelie Luthman (FP)  X    
Arne Engholm (FP)  X    
Hans Forsberg (C) Erik Thunström   X  
Anne-Li Sjölund (C) Anna Edin   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) Miriam Monsell 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)   X   
Stig Bergström (SD) Anders Haraldh  X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD)   X   
Christina Vallsten (SD) Ove Skalin  X   
Börje Mattsson (SD)   X   
   27 8 46 0 
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Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S) Cecilia Edholm X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Sabina Tjärnberg (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Therese Westin (S)  X    
Samreen Malik (S)  X    
Åsa Ulander (S) Carina Staf X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S) Ros-Marie Antonić X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S)  X    
Tobias Larsson (S)  X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S) Michael Sjödin X    
Olof Andersson (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S) Elisabeth Unande X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S)  X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Peter Byström (S)  X    
Jeanette Hedlund (S) Annika Söderberg X    
Niclas Burvall (S) Kent Larsson X    
Lina Heidenbeck (M)   X   
Margareta Engström (M) Thomas Burman  X   
Hjördis Bredberg (M)   X   
Bertil Swenson (M)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Alicja Kapica (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)   X   
Mats-Johan Adner (M)   X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M)   X   
Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M)   X   
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Elin Nilsson (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (FP)   X   
Stefan Falk (FP)   X   
Maria Lilja (FP)   X   
Annelie Luthman (FP)   X   
Arne Engholm (FP)   X   
Hans Forsberg (C) Erik Thunström X    
Anne-Li Sjölund (C) Ann Edin 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) Miriam Monsell  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)   X   
Stig Bergström (SD) Anders Haraldh  X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD)   X   
Christina Vallsten (SD) Ove Skalin  X   
Börje Mattsson (SD)   X   
   50 31 0 0 
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