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Justering 
 
Till justerare utses Linnéa Kjellman och Ingeborg Wiksten med Hans 
Zetterkvist och Johanna Thurdin som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 192  Information från Kommundirektör Åsa 
Bellander 
(KS-2017-00005) 
 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Åsa Bellander 
om: 
 

• Ungdomsfullmäktige. Hålls för tredje året i rad och startar 
den 16 oktober 2017. Deltagande klasser i år är: S:t 
Olofsskolan åk 6, Matfors skola åk 8, Sundsvalls praktiska 
gymnasium år 3 och Thorén Business School Nator och Sam 
år 1 
 

• Statistik från sommarskolan 2017, ca 360 ungdomar mellan 
13-20 år deltog på årets fem sommarskolor 
 

• EU-kontorets fyra ansökningar under september 2017, tre till 
Europeiska Socialfonden (ESF) och en till Naturvårdsverket  
 

• Marie Forsberg på Södra bergets förskola är en av fem 
nominerade till ”Årets barnskötare” i Hemmets Journals Stora 
Pris 
 

• Fackförbundet Visions mångfaldspris 2017, för arbetet med 
mångfald och mänskliga rättigheter, tilldelades Favis område 
Integration och dess verksamhetschef Pia Söderlund 

 
_ _ _ _ 
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§ 193  Allmänhetens frågestund 
(KS-2017-00004) 
 

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

Överläggning 
 

• Åke Mård ställer ett antal frågor gällande hantering kring köp 
av fastighet och markanvisningsavtal.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Jerry Sävåker ställer en fråga gällande parkeringsplatser och 

parkeringsmöjligheter för de som arbetar i Sundsvall och mer 
specifikt i området vid de statliga myndigheterna. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S) 
 

_ _ _ _ 
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§ 194  Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark 
AB 
(KS-2017-00387-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar Sven Magnusson, VD för 
Sundsvall Logistikpark AB, bland annat om: 
 

• En återblick av Sundsvall Logistikpark AB:s arbete de senaste 
två åren   
 

• Slutskedet av fas 1 i projektet - projektering och framtagande 
av kalkyl gällande kombiterminalen 
 

• Beslut i Sundsvall Logistikpark AB:s styrelse om att satsa på 
och certifiera projektet enligt Ceequal 
 

• Mark och miljööverdomstolen har meddelat prövningsrätt 
 

• Intelligent Logistik rankar logistikparken som ett av Sveriges 
bästa logistiklägen redan innan utbyggnationen startat, plats 
21 på listan för 2017 

 
• Tidplan med Trafikverket och SCA avseende Logistikparken 

 
_ _ _ _ 
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§ 195  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2017-00011) 
 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har samtliga ledamöter 
möjlighet att ställa frågor till de olika nämndernas ordförande. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen, senast klockan 12.00 två 
arbetsdagar före fullmäktige sammanträder. 

Överläggning 
 

• Jörgen Berglund (M) ställer en fråga till infrastruktur- och 
serviceutskottets ordförande Hans Forsberg (C) om tomma 
fastighetslokaler och vilka planer som finns för ”gamla 
kårhuset” på Köpmangatan och Hedbergska huset på 
kyrkogatan, samt intäktsbortfallet för dessa fastigheter.   

 
_ _ _ _ 
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§ 196  Inkomna motioner 
(KS-2017-00716, KS-2017-00782, KS-2017-00787, KS-2017-00814, 
KS-2017-00815) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 
 
• Motion (L) parasportotek i Sundsvall 
• Motion (L) om anhörigfällan 
• Motion (M) angående passiv insamling av pengar (tiggeri) 
• Motion (KD) angående införande av Frivilligcentral i Sundsvalls 

kommun 
• Motion (KD) angående förlängning av tiden för tilläggsbelopp 

för elever med särskilda behov  

Ärendet 
Fem motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (L) parasportotek i Sundsvall, 2017-09-26 
• Motion (L) om anhörigfällan, 2017-10-16 
• Motion (M) angående passiv insamling av pengar (tiggeri), 

2017-10-10 
• Motion (KD) angående införande av Frivilligcentral i Sundsvalls 

kommun, daterad 2017-10-30 
• Motion (KD) angående förlängning av tiden för tilläggsbelopp 

för elever med särskilda behov, daterad 2017-10-30 
 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-10-30 9 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 197  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 198  Valärenden 
(KS-2017-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Linda Essreells (M) avsägelse som ersättare i nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, 
 
att bevilja Pirjo Holmströms (MP) avsägelse som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt, 
 
att utse Jan-Olof Strindlund (MP) till ny nämndeman i Sundsvalls 
tingsrätt efter Pirjo Holmström (MP), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att bevilja Jennie Elfströms (M) avsägelse som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt, 
 
att utse Ludvig Berggren (M) till ny nämndeman i Sundsvalls 
Tingsrätt efter Jennie Elfström (M), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Björn Jonasson (M) till ny nämndeman i Sundsvalls Tingsrätt 
efter avlidna Marianne Nilsson (M), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse nuvarande ersättare Helena Gudasic (S) till ny ledamot i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter 
Håkan Byberg (S), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Michael Sjödin (S) till ny ersättare i nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Helena Gudasic 
(S), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse nuvarande ersättare Lars-Olof Boström (S) till ledamot i 
valnämnden efter Azad Zarar (S), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att utse Stefan Broman (S) till ny ersättare i valnämnden efter Lars-
Olof Boström (S), för återstående delen av mandatperioden, 
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att bevilja Tobias Pernus (C) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden, 
 
att notera Länsstyrelsens beslut om val av nuvarande ersättare 
Roland Grafström (S) som ledamot i kommunfullmäktige efter 
Therese Westin (S) fr o m 26 september 2017 för återstående delen 
av mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens beslut om val av Aagot Lögdahl (S) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Roland Grafström (S) fr o m 26 
september 2017 för återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Jonas Borg (C) till ny ersättare i socialnämnden efter Tobias 
Pernu (C), för återstående delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Johan Landströms (L) avsägelse som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden fr o m 9 november 2017, 
 
att utse nuvarande ersättare Diana Kapitanska (S) till ombud i 
Kommunförbundet Västernorrland efter Therese Westin (S), för 
återstående delen av mandatperioden, 
 
att utse Lena Sjölén (S) till ny ersättare i Kommunförbundet 
Västernorrland efter Diana Kapitanska (S), för återstående delen av 
mandatperioden, samt 
 
att utse Henrik Öhman (M) till ny ersättare i nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration efter Linda Essreell 
(M), för återstående delen av mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse, 2017-10-19, reviderad 2017-10-27 

samt kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde 
 
_ _ _ _ 
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§ 199  Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2018 med plan för 2019 
 (KS-2017-00651-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2018:  
29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 24 
september, 29 oktober (konstituerande sammanträde), 26 november, 
17 december, 
 
att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2019: 
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 30 
september, 28 oktober, 25 november och 16 december samt 
 
att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till klockan 13.00 
på sammanträdesdagarna. 

Ärendet 
Koncernstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige 2018 med plan för 2019. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 210 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00651-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 200  Delårsrapport januari-augusti 2017 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2017-00669-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna delårsrapport januari-augusti för kommunen och 
kommunkoncernen,  
 
att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att besluta om nödvändiga 
åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram,  
 
att socialnämnden uppmanas att besluta om nödvändiga åtgärder för att 
anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram, 
 
att avslå socialnämndens begäran om 13,75 miljoner kronor för 
resterande del av villkorat tillskott i MRP 2017-2018 med plan för 
2019-2020, 
 
att notera att överförmyndarnämndens begäran om extra ersättning 
beträffande Sundsvalls kommuns andel för ökade verksamhetskostnader 
2017 samt ersättning för planerat utvecklingsarbete hanteras inom ramen 
för kommunstyrelsens beslut om stöd till överförmyndarnämndens 
verksamhet  

Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-augusti 2017 
för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 241,7 
miljoner kronor för kommunen, vilket är 67,5 miljoner kronor högre i 
jämförelse med resultatet för januari-augusti 2016, (174,3 miljoner 
kronor). Resultatprognosen för 2017 uppgår till 130 miljoner kronor för 
kommunen, vilket är cirka 34 miljoner kronor sämre än det budgeterade 
resultatet på 164,1 miljoner kronor.  
 
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
kommer att klara balanskravsresultatet, om det prognostiserade 
resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut. 

Överläggning 
Ekonomidirektör Örjan Folkesson börjar med att föredra ärendet. 
Därefter presenteras kommunrevisionens bedömning av delårsrapporten 
av kommunrevisionens ordförande Rodney Engström. 
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Jörgen Berglund (M) yrkar på att godkänna delårsrapport januari-augusti 
för kommunen och kommunkoncernen, men med följande förändringar i 
bedömning av måluppfyllelse: 
 

”Prioriterat område - Jobb och näringsliv  
Mål: Sysselsättningen ska öka bland sundsvallsborna och 
företagen ska bli fler och växa både i staden och på 
landsbygden.  
Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika 
med eller högre än rikssnittet i landet. En positiv trend av fler 
och växande företag både i stad och landsbygd. 
 
- Bedömningen är att måluppfyllelsen inte kommer att uppnås 
2017 
 
Ekonomi – finansiella mål 
Prognos för måluppfyllelse kommunens skuldsättningsgrad 
 
- Bedömningen är att måluppfyllelsen inte kommer att uppnås 
2020 
 
Sundsvalls kommun som arbetsgivare Mål: Sundsvalls 
kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare genom att 
ha låg sjukfrånvaro. 
  
Önskat resultat 2020: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro är 
som högst lika med riksgenomsnittet för den kommunala 
sektorn 
 
- Bedömningen är att måluppfyllelsen inte kommer att uppnås 
2020”  

 
Stefan Falk (L), Hans Brynielsson (KD), Sven Bredberg (M), Thomas 
Burman (M) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till attsats ett och avslag till attsats två, 
tre och fyra i kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Tom Emanuelz (M) yrkar på följande:  
 

”att en extern part anlitas för att utreda servicecenters 
verksamhet”    

 
Peder Björk (S) och João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
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Ordföranden kostaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Jörgen Berglund (M) med fleras förslag, 
dels Johnny Skalins (SD) förslag och dels Tom Emanuelz (M) förslag. 
 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Gunilla Molin (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman, (M), Thomas Burman (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Jan Heijbel (M), Habib Effatit 
(M), Bertil Kjellberg (M), Eva Lohman (M), Sven Bredberg (M), 
Patrik Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Maria 
Lilja (L), Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L), Hans 
Brynielsson (KD) och Miriam Monsell (KD) reserverar sig mot 
beslutet.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 212 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-10-09 § 76 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00669-4 
• Delårsrapport jan-augusti 2017 ver 1.0 
 
_ _ _ _ 
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§ 201  Rättelse av: Översyn av kommunala 
trygghetsrådet och kommunala folkhälsorådet- 
återremitterat ärende  
(KS-2015-00864-11) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avveckla Folkhälsorådet från och med 2017-06-26, 
 
att avveckla Trygghetsrådet från och med 2017-06-26, 
 
att inrätta ett nytt råd med övergripande ansvar över sociala 
hållbarhetsfrågor från och med 2017-06-26, 
 
att det nya rådet rapporterar till kommunstyrelsen, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen, att i samråd med det nya rådet, ta 
fram förslag på hur arbetet med sociala hållbarhetsfrågor ska 
bedrivas och organiseras, 
 
att kultur- och fritidsnämnden fortsatt ansvarar för det operativa 
trygghetsarbetet, 
 
att kommunens förebyggande föräldrastöd med tillhörande budget 
om 650 tkr flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 2017-07-01, samt 
 
att kommunens förebyggande föräldrastöd med tillhörande budget 
om 1 300 tkr flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 2018-01-01, 
 
att kommunen följer det arbete som bedrivs inom Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) när det gäller arbetet med Strategi 
för hälsa, samt 
 
att rådet för Social Hållbarhet ska vara tillsatt av en ordförande samt 
två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från oppositionen 

Ärendet 
Ärendet handlar om att avveckla Trygghetsrådet och Folkhälsorådet i 
Sundsvalls kommun och istället bilda ett nytt råd för social  
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hållbarhet. Det förebyggande föräldrastödet föreslås flyttas från barn- 
och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.  

Överläggning 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige stryker attsats fyra och 
fem från kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 160. Detta för att 
beslutet ska bli korrekt och tydligt.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
hennes eget. Detta blir också kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till strykningar från beslut i kommunfullmäktige 2017-

06-26 § 160   
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-26 § 160 
 
_ _ _ _ 
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§ 202  Sundsvall Årets stadskärna 2021 
(KS-2017-00511-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsätta totalt 2 760 000 kr för medfinansiering av Sundsvall Årets 
Stadskärna 2021, 
 
att finansieringen avser perioden 2017-10-01 till 2021-12-31, 
 
att finansieringen sker inom stadsbyggnadsnämndens ram, med 
160 000 kr 2017 samt 650 000 tkr per år 2018 – 2021, 
 
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden, att med stöd från 
kommunstyrelsen, att samordna kommunens deltagande i Sundsvall 
Årets Stadskärna 2021, 
 
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden, Näringslivsbolaget i Sundsvall 
AB och kommunstyrelsen att uppdra åt respektive förvaltning/bolag 
att utse en representant vardera till projektets styrgrupp, samt 
 
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden, Näringslivsbolaget i Sundsvall 
AB, kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden att uppdra åt 
respektive förvaltning/bolag att vid behov avsätta resurser för 
deltagande i arbetsgrupper inom ramen för Sundsvall Årets 
Stadskärna 2021. 

Ärendet 
Fastighetsägarna Mittnord AB och På Stan’s Näringsidkare 
ekonomisk förening har under våren 2017 fört en diskussion med 
kommunen gällande en gemensam satsning på att bli ”Årets 
Stadskärna” 2021. I dagsläget har diskussionen landat i att, om 
kommunfullmäktige ställer sig positivt till det, inleda ett samarbete 
där respektive part avsätter 650 tkr per år i en gemensam 
projektbudget. Ett aktiebolag har bildats för ändamålet, med delat 
ägarskap av Fastighetsägarna Mittnord AB och På Stan’s Närings-
idkare ek. förening. Aktiebolaget ansvarar för projektet ”Sundsvall 
Årets Stadskärna 2021”, till vilket man alltså önskar kommunalt 
deltagande och medfinansiering fram till och med 2021. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 214 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-09-26 § 74 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00511-1 
• Projektbeskrivning Sundsvall - årets stadkärna 2021 
• QM Ansökan 
• QM Fakta 
 
_ _ _ _ 
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§ 203  Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, 
trygghet och företagande 
(KS-2017-00740) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Ärendet 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet presenterar ett 
förslag som innebär kompletteringar av beslutad Mål- och resursplan 
2018 med plan för 2019-2020. Förslagen är på totalt 34 mnkr och 
omfattar bland annat förstärkt bemanning inom äldreomsorgen, 
trygghet med ny teknik, stärkt arbete mot våld i nära relationer samt 
stimulans för småföretagande. 

Överläggning 
Malin Larsson (S), Hans Forsberg (C), Christiane Rüdiger (V), Bodil 
Hansson (S), Jonas Väst (S), Stefan Broman (S), Roger Johansson 
(S), Jan-Olov Lampinen (S), Christina Nordenö (S), Kjell Bergkvist 
(C) och Anita Bdioui (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
 
Stefan Falk (L) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras med 
följande motivering: 
 
”Ärendet har inte föregåtts av en beredning värd namnet för ett så 
pass ekonomiskt och verksamhetsmässigt omfattande förslag i den 
mån detta gått att utläsa. Inom ramen för denna återremiss skall 
följande delar ingå: 

1) Analys av de ekonomiska konsekvenser förslaget medför 
2) Analys av effekter av vart och ett av förslagen till åtgärder 
3) Analys av möjligheter till genomförande under 2018” 

 
I andra hand yrkar han avslag till ärendet. 
 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Hans Brynielsson (KD), 
Ingeborg Wiksten (L), Patrik Gustavsson (M), Johanna Thurdin 
(MP), Arne Engholm (L), Thomas Burman (M) och Lina Heidenbeck 
(M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. 
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Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
och avslag till Stefan Falks (L) återremissyrkande. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 
”I syfte att samla fullmäktiges samtliga partier för att vända på alla 
stenar i syfte att finna omprioriteringar för att finansiera och satsa 
på välfärdens kärnområden i allmänhet och i synnerhet 
Socialnämnden.” 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Stefan Falk (L) med fleras förslag till 
återremiss i första hand och i andra hand avslag till ärendet och dels 
Johnny Skalins (SD) förslag till återremiss. 
 
Hon frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Votering begärs av Stefan Falk (L) och ska verkställas. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som 
röstar bifall till att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som 
röstar bifall till att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Votering 
resulterar i 46 JA-röster och 35 NEJ-röster, se bilaga 2. 
 
Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till 
återremiss, dels Stefan Falk (L) med fleras förslag och dels Johnny 
Skalins (SD) förslag. 
 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Stefan Falk (L) med fleras förslag till återremiss.    

Reservation 
Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Mats Hellhoff (SD), Stig 
Bergström (SD), Jan Björnefax (SD), Ove Skalin (SD), Anders 
Haraldh (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 207 
• Ordförandeförslag om satsningar på välfärd, trygghet och 

företagande 
 
_ _ _ _ 
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§ 204  Beslut om verksamhetsområde för 
spillvatten och vatten för fastigheterna runt 
Kvällsjön, Matfors 
(KS-2016-00868-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå miljönämndens förslag om att inrätta nytt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten vid Kvällsjön, Matfors. 

Ärendet 
Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om 
inrättande av verksamhetsområde för spillvatten och vatten för 21 
fastigheter vid Kvällsjön, Matfors enligt bifogad karta och 
fastighetsförteckning.   
 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en 
eller flera vattentjänster ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-
anläggning. Det är kommunen som beslutar om verksamhetsområde. 
Kommunen är skyldig att bestämma verksamhetsområde, om det 
behövs i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för 
människors hälsa och miljö.  
 
Mot bakgrund av det underlag som inkommit i ärendet gör 
koncernstaben bedömningen att kommunen inte är skyldig att inrätta 
verksamhetsområde enligt 6 § i vattentjänstlagen och föreslår därför 
kommunfullmäktige besluta att avslå föreslaget verksamhetsområde 
vid Kvällsjön, Matfors.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 215 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott  

2017-09-26  § 57 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00868-7  
• Synpunkt från boende vid Kvällsjön 
• Begäran om underlag, förslag till utökat verksamhetsområde vid 

Kvällsjön, Matfors 
• Begäran om komplettering, verksamhetsområde för spillvatten 

och dricksvatten Kvällsjön 
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• Kompletterande underlag utökat - VO Kvällsjön 
• Informationsskrivelse till boende vid Bodtjärn-Skölevägen 

utskickat 170216 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2016-11-09 §69 
• Översiktskarta Kvällsjön-Bodtjärn 
• Projektrapport miljökontoret 
• Fastighetslista Kvällsjön-Bodtjärn 
• Protokollsutdrag miljönämnden 2010-12-15 §103 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2017-10-30 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 205  Återrapportering av socialnämndens 
utredning om återanvändning/återbruk av 
kommunens möbler 
(KS-2017-00549-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna socialnämndens återrapportering gällande uppdraget att 
återanvända/återbruka kommunens möbler, samt 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om återbruk. 

Ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige hanterade en motion från 
miljöpartiet (dnr KS-2015-00327) om återanvändning/återbruk av 
kommunens möbler och andra saker i kommunens verksamhet, 
uppdrog fullmäktige till socialnämnden att utreda hur 
återanvändning/återbruk av möbler kan införas. Socialnämnden har 
nu godkänt förvaltningens redovisning av uppdraget och fullmäktige 
föreslås nu godkänna nämndens återrapportering av uppdraget. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut men med följande tilläggsattsats: 
 

”att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om 
återbruk” 
 

Tina Hellberg (MP) och Hans Brynielsson (KD) instämmer i Hans 
Forsbergs (C) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag med Hans Forsbergs (C) tilläggsattsats. 
Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 216 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-10-03  § 66 
• Koncernstabens skrivelse KS-2017-00549-1 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-20 §82 
• Socialförvaltningens skrivelse 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-21 §358 
 
_ _ _ _ 
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§ 206  Beslut angående Livsmiljöanalysen 2017  
(KS-2017-00676-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte producera Livsmiljöanalysen 2017, samt 
 
att från och med 2018 producera Livsmiljöanalysen vartannat år 
under resterande giltighetstid för RIKARE. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att uppföljning och dess analys av 
måluppfyllelse i RIKARE ska presenteras årligen i 
Livsmiljöanalysen (KF 2013-02-25 § 27)  
 
Arbetet med Livsmiljöanalysen är mycket resurskrävande samtidigt 
som de samhällstrender som analyseras förändras långsamt. 
Koncernstaben anser därför att det inte finns något behov av att göra 
en livsmiljöanalys varje år. Koncernstaben föreslår därför att 
Livsmiljöanalysen inte produceras under 2017 samt att den från och 
med 2018 produceras vartannat år under resterande giltighetstid för 
RIKARE.  

Överläggning 
Angel Villaverde (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
Vidare godkänner hon att protokollsanteckningen får lämnas. 
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Protokollsanteckning 
Angel Villaverde (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
"Livsmiljöanalysen är ett viktigt bakgrundsmaterial för partiernas 
MRP-arbete.  
Det är mycket viktigt att analysen baseras på och visar färska data 
samt att den presenteras i så god tid att partierna hinner inarbeta 
förslag i sina MRP utifrån analysen." 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 217 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-10-03 § 67 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00676-1  

 
_ _ _ _ 
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§ 207  Motion (L) beträffande cykelväg runt Alnö 
(KS-2016-00854-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Liberalerna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
beträffande cykelväg runt Alnö. Förslaget i motionen innebär att 
arbetet med cykelväg runt Alnö ska återupptas för att minska risken 
för olyckor. Detta ärende är ett svar på motionen.  

Överläggning 
Annelie Luthman (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Jörgen Berglund (M), Miriam Monsell (KD) och Angel Villaverde 
(MP) instämmer i Annelie Luthman (L) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Annelie Luthman (L) med fleras 
förslag. 
 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Ulla Norgren (L), Annelie 
Luthman (L), Arne Engholm (L), Gunilla Molin (M), Margareta 
Engström (M), Hjördis Bredberg (M), Bertil Swenson (M), Mikael 
Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), Elisabeth Gisslin Burman, (M), 
Thomas Burman (M), Jörgen Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Jan 
Heijbel (M), Habib Effatit (M), Bertil Kjellberg (M), Eva Lohman 
(M), Sven Bredberg (M), Patrik Gustavsson (M), Angel Villaverde 
(MP), Birgir Hjörleifsson (MP), Johanna Thurdin (MP) och Tina 
Hellberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 218 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-10-03 § 68 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00854-5  
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2017-04-26 § 83 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-03-23 
• Motion (L) beträffande cykelväg runt Alnö, inlämnad 2016-11-14 
 
_ _ _ _ 
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§ 208  Motion (SD) om att undersöka luftkvaliteten 
i våra kommunala skolor 
(KS-2017-00575-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad. 

Ärendet 
Ärendet avser svar på en motion från Sverigedemokraterna om att 
undersöka luftkvaliten i kommunens skolor. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 219 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2017-10-03  § 69 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00575-3  
• Motion (SD) om att undersöka luftkvaliteten i våra kommunala 

skolor, inlämnad 2017-06-26 
 
_ _ _ _ 
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§ 209  Motion (KD) angående införande av 
digitaliseringspott i skolan 
(KS-2017-00226-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda behovet av en 
digitaliseringspott som en del av analysarbetet inför mål- och 
resursplan 2019-2022, samt 
 
att förslaget om införande av digitaliseringspott i skolan hänskjuts 
till partiernas arbete med prioriteringar i mål- och resursplan tidigast 
för perioden 2019-2022. 

Ärendet 
Kristdemokraterna har genom Liza-Maria Norlin (KD) lämnat en 
motion om införande av digitaliseringspott i skolan.  
 
Koncernstaben föreslår att ärendet hänskjuts till den ordinarie 
budgetprocessen och att partierna i sitt arbete med mål- och 
resursplan har möjlighet att prioritera området, tidigast för perioden 
2019-2022. 

Överläggning 
Hans Brynielsson (KD) och Jeanette Hedlund (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 220 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2017-09-26 § 75 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00226-3 
• Motion (KD) angående införande av digitaliseringspott i skolan 
 
_ _ _ _ 
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§ 210  Motion (M) om att nyttja Mobibblan som 
förhandsröstningsställe vid allmänna val 
(KS-2015-00871-7) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen, samt 
 
att utredningen även innefattar vilka eventuella kostnader ett 
nyttjande av Mobibblan som förtidsröstställe skulle innebära. 

Ärendet 
Moderaterna har via ledamoten Patrik Gustavsson (M) lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige, om att utreda möjligheten att 
använda Sundsvalls bokbuss, Mobibblan, som valbuss för att 
underlätta förtidsröstningen vid allmänna val. Det här ärendet är ett 
svar på motionen. 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir också kommunfullmäktiges 
beslut.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 221 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-09-26 § 58 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2015-00871-7 
• Protokollsutdrag valnämnden 2017-05-04 §12 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20 § 46 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 
• Motion (M) nyttja Mobibblan som förhandsröstningsställe vid 

allmänna val, inlämnad 2017-11-19 
 
_ _ _ _ 
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§ 211  Motion (M) angående unika stadsdelsnamn 
(KS-2017-00085-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Mikael Gäfvert, Bertil Kjellberg och Alicja Kapica har för 
Moderaterna (M) lämnat in en motion i vilken de uppdrar till 
stadsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till att ändra namn 
på vissa stadsdelar i Sundsvalls stad. Motionärerna menar att 
stadsdelsnamn som till exempel Norra och Södra Kajen samt 
Södermalm inte är unika och att de borde få namn som är mer knutna 
till Sundsvalls historia. 

Överläggning 
Mikael Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Anders Hedenius (S), Bodil Hansson (S) och Stefan Eriksson (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Mikael Gäfvert (M). 
 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Gunilla Molin (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman, (M), Thomas Burman (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Jan Heijbel (M), Habib Effatit 
(M), Bertil Kjellberg (M), Eva Lohman (M), Sven Bredberg (M) och 
Patrik Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-10-16 - § 222 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-09-26  § 59 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00085-4  
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2017-05-24 § 90 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-04-26 
• Motion (M) angående unika stadsdelsnamn 

 
 

_ _ _ _ 
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§ 212  Motion (SD) om ekonomiskt bistånd 
(KS-2016-00976-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar ”att utreda hur många individer samt 
hur mycket ekonomiskt bistånd som Sundsvalls kommun betalat ut 
till personer som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige”, samt att 
”Sundsvalls kommun inarbetar tydliga rutiner för att det i 
fortsättningen inte betalas ut ekonomiskt bistånd för personer som 
inte har rätt att uppehålla sig i Sverige.” Ärendet är ett förslag till 
beslut på motionen.  

Överläggning 
Johnny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Malin Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut och avslag till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Johnny Skalins (SD) förslag dels kommunstyrelsens förslag. 
 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs av Johnny Skalin (SD) och ska verkställas. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som 
röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som 
röstar bifall till Johnny Skalins (SD) förslag röstar NEJ. Votering 
resulterar i 73 JA-röster och 8 NEJ-röster, se bilaga 3. 
 
Efter avslutad votering finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Johnny Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Mats Hellhoff (SD), Stig 
Bergström (SD), Jan Björnefax (SD), Ove Skalin (SD), Anders 
Haraldh (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2017-06-12 - § 176 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-05-23 § 40 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2016-00976-4  
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-03-22 § 61 
• Socialtjänstens skrivelse 2017-02-27 
• Motion (SD) om ekonomiskt bistånd, 2016-12-19 
 
_ _ _ _ 
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§ 213  Korta frågor - korta svar 
(KS-2017-00007) 
 

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har varje ledamot möjlighet 
att ställa frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får 
även ställas till ordföranden eller vice ordföranden i en nämnd eller 
kommunstyrelsens utskott. 

Överläggning 
• Stefan Falk (L) ställer en fråga om hotellbåtens placering i 

inre hamnen är i enlighet med Sundsvalls Stadsvision och 
bygglovet utifrån perspektivet av Stadsvisionens vision av 
staden som möter havet.   
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• João Pinheiro (S) ställer en fråga om uttalanden gällande att 
resultaten i skolan sjunker och att Sundsvalls kommun 
sjunker i rankningar, vilka rankningar kan detta hänvisas till.  
Frågan besvaras av fullmäktigeledamot Johnny Skalin (SD).  
 

• Anders Hedenius (S) ställer en fråga angående en insändare 
publicerad vid dagens datum.  
Frågan besvaras av fullmäktigeledamoten Thomas Burman 
(M). 
 

• Thomas Burman (M) ställer en fråga om status i planeringen 
av nya ställplatser för husbilar i hamnen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S).   
 

• Hans Forsberg (C) ställer en fråga om sverigedemokraternas 
budgetförslag.  
Frågan besvaras av fullmäktigeledamot Johnny Skalin (SD). 
 

• Patrik Gustavsson (M) ställer en fråga om uthyrningen av de 
tomma lokalerna i ”gamla kårhuset” på Köpmangatan. 
Frågan besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C). 
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• Thomas Burman (M) ställer en fråga om statusen för 

besöksskåpen i kommunhusets reception. 
Frågan besvaras av infrastruktur- och serviceutskottets 
ordförande Hans Forsberg (C).  
 

• Lena Österlund (S) ställer en fråga om hanteringen av 
partiernas budgetförslag inför att behandlas av 
kommunfullmäktige. 
Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Arianne 
Sundman (S).  

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

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga ärendena till handlingarna.  

Ärendet  

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, daterad 
2017-10-17 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2017-10-19, reviderad 2017-
10-27 

• Redovisning av socialnämndens ej verkställda beslut enligt LSS 
Q 2 2017 (SN-2017-00014-64) 

• Statistikrapport socialnämndens ej verkställda beslut enligt SoL 
Q 1 2017 (SN-2017-00013-21) 

• Rapport från NAVI om infättande av Itegrationstorg (NAVI-
2016-00085) 

• Redovisning av obesvarade och bifallna motioner oktober 2017 
(KS-2017-00749-1) 
 

_ _ _ _ 
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 Sammanträdesdatum 
 2017-10-30 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Peder Björk (S) X    
Diana Kapitanska (S) X    
João Pinheiro (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
Stefan Broman (S) X    
Patrik Eriksson (S) X §§ 192-203  Lars-Åke Andersson §§ 204-214 
Kjell Andersson (S) X    
Roland Grafström (S) X    
Håkan Byberg (S) X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S) X    
Lena Österlund (S) X    
Leif Nilsson (S) X    
Arianne Sundman (S) X    
Jonas Väst (S) X    
Jenny Bjerkås (S) X §§ 192-196  Michael Sjödin §§ 197-214 
Rose-Marie Antonic (S) X    
Adele Flodin (S) X    
Stefan Eriksson (S) X    
Olof Andersson (S) X    
Bodil Hansson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Roger Johansson (S) X    
Cathrine Edström (S) X    
Jan Lahti (S) X    
Priscilda Helenius (S) X    
Lena Sjöberg (S) -  Annika Söderberg §§ 192-214 
Malin Larsson (S) X    
Tommy Eriksson (S) X    
Lisa Lööf (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) X    
Burhan Hussain (S) X    
Soili Sollén (S) X    
Ulf Sjölinder (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Niclas Burvall (S) X    
Lina Heidenbeck (M) X §§ 192-203  Gunilla Molin §§ 204-214 
Margareta Engström (M) X    
Hjördis Bredberg (M) X    
Bertil Swenson (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Alicja Kapica (M) X    
Elisabeth Gisslin Burman (M) X    
Thomas Burman (M) X    
Jörgen Berglund (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Tom Emanuelz (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) -  Jan Heijbel §§ 192-214 
Habib Effati (M) X    
Bertil Kjellberg (M) X    
Eva Lohman (M) X    
Sven Bredberg (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X    
Ingeborg Wiksten (L) X    
Stefan Falk (L) X    
Maria Lilja (L) X §§ 192-203  Ulla Norgren §§ 204-214 
Annelie Luthman (L) X    
Arne Engholm (L) X    
Hans Forsberg (C) X    
Erik Thunström (C) X    
Kjell Bergkvist (C) X    
Linnéa Kjellman (C) X    
Hans Zetterkvist (V) X    
Annicka Burman (V) X    
Christiane Rüdiger (V) X    
Hicham Elkahtib (V) X §§ 192-213  Elisabeth Finné  § 214 
Hans Brynielsson (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) -  Miriam Monsell §§ 192-214 
Angel Villaverde (MP) X    
Maria Algotsson (MP) -  Birgir Hjörleifsson §§ 192-214 
Johanna Thurdin (MP) X    
Tina Hellberg (MP) X    
Johnny Skalin (SD) X    
Lars Skoglund (SD) X    
Sven Nordlund (SD) -  Mats Hellhoff §§ 192-214 
Stig Bergström (SD) X    
Jan Björnefax (SD) X    
Roland Persson (SD) -  Ove Skalin §§ 192-214 
Christina Vallsten (SD) X §§ 192-200  Anders Haraldh §§ 201-214 
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Lars-Åke Andersson (S) X  §§ 204-214 
Lena Sjölén (S) X   
Evert Nederberg (S) X §§ 192-203   
Aagoth Lögdahl (S) X   
Michael Sjödin (S) X  §§ 197-214 
Carina Staf (S) -   
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson  

(S) -   

Kenneth Högström (S) X   
Laila Ågren (S) X   
Hans Backlund (S) X   
Frida Burman (S) X   
Leif Wiklund (S) X   
Frida Smedberg (S) X   
Annika Söderberg (S) X  §§ 192-214 
Kent Larsson (S) X   
Rebecca Lampinen (S) X   
Robert Kuusikko (S) X §§ 192-200   
Bo Markusson (S) -   
Jessica Höglin (S) X §§ 192-203   
Jan Heijbel (M) X  §§ 192-214 
Gunilla Molin (M) X  §§ 204-214 
Linus Johansson (M) X   
Åse Johansson (M) -   
Per Wahlberg (M) -   
Efva Åström (M) X §§ 192-212   
Peter Sjöbom (M) X   
Jörgen Nilsson (M) -   
Ulla Norgren (L) X  §§ 204-214 
Lars Holmgren (L) X   
Jonas Öhrnell (L) -   
Anna Edin (C) X   
Anders E Henriksson (C) X   
Elisabet Finné (V) X  § 214 
Åke Johansson (V) X   
Miriam Monsell (KD) X  §§ 192-214 
Berit Andersson (KD) X §§ 192-212   
Birgir Hjörleifsson (MP) X  §§ 192-214 
Birgitta Skoglund (MP) X   
Mats Hellhoff (SD) X  §§ 192-214 
Ove Skalin (SD) X  §§ 192-214 
Anders Haraldh (SD) X  §§ 201-214 
Magnus Fagerström (SD) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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§ 203 Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, trygghet 
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Ledamöter 

 
Parti 
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Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Patrik Eriksson (S)  X    
Kjell Andersson (S)  X    
Roland Grafström (S)  X    
Håkan Byberg (S)  X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S)  X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S) Michael Sjödin X    
Rose-Marie Antonic (S)  X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Olof Andersson (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S) Annika Söderberg X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Ulf Sjölinder (S)  X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Lina Heidenbeck (M)   X   
Margareta Engström (M)   X   
Hjördis Bredberg (M)   X   
Bertil Swenson (M)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Alicja Kapica (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)   X   
Thomas Burman (M)   X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M) Jan Heijbel  X   
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Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M)   X   
Eva Lohman (M)   X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (L)   X   
Stefan Falk (L)   X   
Maria Lilja (L)   X   
Annelie Luthman (L)   X   
Arne Engholm (L)   X   
Hans Forsberg (C)  X    
Erik Thunström (C)  X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V)  X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Hans Brynielsson (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD) Miriam Monsell  X   
Angel Villaverde (MP)   X   
Maria Algotsson (MP) Birgir Hjörleifsson  X   
Johanna Thurdin (MP)   X   
Tina Hellberg (MP)   X   
Johnny Skalin (SD)   X   
Lars Skoglund (SD)   X   
Sven Nordlund (SD) Mats Hellhoff  X   
Stig Bergström (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD) Ove Skalin  X   
Christina Vallsten (SD) Anders Haraldh  X   
Börje Mattsson (SD)   X   
   46 35 0 0 
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Ja 
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Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Patrik Eriksson (S) Lars-Åke Andersson X    
Kjell Andersson (S)  X    
Roland Grafström (S)  X    
Håkan Byberg (S)  X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S)  X    
Leif Nilsson (S)  X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S) Michael Sjödin X    
Rose-Marie Antonic (S)  X    
Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Olof Andersson (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S) Annika Söderberg X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Ulf Sjölinder (S)  X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Lina Heidenbeck (M) Gunilla Molin X    
Margareta Engström (M)  X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
Bertil Swenson (M)  X    
Mikael Gäfvert (M)  X    
Alicja Kapica (M)  X    
Elisabeth Gisslin Burman (M)  X    
Thomas Burman (M)  X    
Jörgen Berglund (M)  X    
Tom Emanuelz (M)  X    
Per-Magnus Forsberg (M) Jan Heijbel X    
Habib Effati (M)  X    
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Bertil Kjellberg (M)  X    
Eva Lohman (M)  X    
Sven Bredberg (M)  X    
Patrik Gustavsson (M)  X    
Ingeborg Wiksten (L)  X    
Stefan Falk (L)  X    
Maria Lilja (L) Ulla Norgren X    
Annelie Luthman (L)  X    
Arne Engholm (L)  X    
Hans Forsberg (C)  X    
Erik Thunström (C)  X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V)  X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Hans Brynielsson (KD)  X    
Liza-Maria Norlin (KD) Miriam Monsell X    
Angel Villaverde (MP)  X    
Maria Algotsson (MP) Birgir Hjörleifsson X    
Johanna Thurdin (MP)  X    
Tina Hellberg (MP)  X    
Johnny Skalin (SD)   X   
Lars Skoglund (SD)   X   
Sven Nordlund (SD) Mats Hellhoff  X   
Stig Bergström (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD) Ove Skalin  X   
Christina Vallsten (SD) Anders Haraldh  X   
Börje Mattsson (SD)   X   
   73 8 0 0 
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