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Tid 
Ajourneringar 

Kl. 13.00-21.45 
Kl. 14.40-15.05, 17.20-17.25, 19.00-19.05 samt 20.50-21.15 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 
Voteringsresultat enligt bilagorna 2-4 

Sekreterare Christel Öhgren 

Justeras 2011-06-23 

  

  

Underskrifter Rodney Engström Christel Öhgren 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Sven Bredberg Bodil Hansson 
 Justerare Justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 182-222 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-06-20 2011-06-23 2011-06-23 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2011-07-18 2011-06-23 - 2011-07-14 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
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Justering 

Att jämte ordföranden Rodney Engström eller 1:e vice ordföranden 
Marianne Sjöblom eller 2:e vice ordföranden Angel Villaverde justera 
dagens protokoll utses Sven Bredberg med Habib Effati som ersättare och 
Bodil Hansson med Jan Björnefax som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00032 
 

§ 182 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om Stadsbacken AB, dess organisation och 
ekonomi samt om aktuella frågor inom bolagen. 
 

– – – – 
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KS-2011-00028 
 

§ 183 Allmänhetens frågestund 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige. 
Frågorna ska lämnas in skriftligen senast klockan 12.00 fredagen innan 
fullmäktige sammanträder. 
 
• Kenth Söder frågar på vilket sätt Sundsvalls kommun tänker reparera 

det misstag de gjort genom att tvångsöverföra ansvaret för ett stort 
antal mindre vägar utanför statskärnan, som de nu påtvingat privat-
personer att ansvara för? 

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att 
anledningen till beslutet om att flytta över ansvaret för dessa vägar togs 
var för att det tidigare systemet var orättvist. I och med beslutet 2003 så 
har systemet blivit mindre orättvist. Han hänvisar vidare till de åtgärder 
som pågår/planeras från kommunens sida i denna fråga. Trafikverket gör 
också en översyn över hur ägandet och ansvaret bör fördelas för enskilda 
vägar, resultatet av denna utredning kommer att vara en hjälp för kom-
munens fortsatta arbete. Han nämner också att det finns försäkringar att 
teckna för dem som ansvarar för enskilda vägar, han kan dock inte ge 
några närmre upplysningar om hur de fungerar. 
 
• Palle Eriksson frågar: 

o Har kommunen vid försäljningen av fastigheten Lagret 2 
(Heffnersvägen 30) iakttagit EU:s regler om statsstöd, som medför 
att försäljning till underpris medför att försäljningen är olaglig? 

o Vilka rutiner finns inom kommunen för att säkerställa att EU:s 
bestämmelser om stadsstöd inte överträds? 

o Har kommunen överhuvudtaget givit information till sina anställda 
om att det finns EU-rättsliga regler om stadsstöd som t.ex. gör 
försäljningar till underpris olagliga? 

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att 
frågeställningen bygger på ett missförstånd, byggnaden på fastigheten 
ingick inte i försäljningen. Försäljningen rörde enbart fastigheten och den 
skedde till ett normalt markpris. Både intern och extern revision har 
godkänt försäljningen. Utbildning rörande EU:s regler har skett för 
berörda tjänstemän. 
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• Tobias Nilsson frågar varför man i Sundsvall har så bråttom med att 

rycka undan de vardagliga förskolerutinerna för de barn som har fått 
ett yngre syskon? Det vore väl enklare för både barn och föräldrar om 
det gavs en månad att landa i den förändring som ett nytt barn innebär? 

Annelie Luthman (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar 
att regelverket för denna fråga är likartat för hela riket. Naturligtvis så ska 
det vara en god kommunikation mellan förskolan och föräldrar och då 
borde detta inte vara ett problem. 
 
• Seppo Saloheimo frågar om kommunfullmäktige vet om polisen i 

Sundsvall är beredd att bli mer aktiv än hittills, för att verkligen ge 
böter, när den under vaktronden stöter på en pågående vandalisering 
eller klottring? 

Rodney Engström (M), kommunfullmäktiges ordförande, svarar att han 
sökt jourhavande polis för att få svar på frågan men inte fått någon 
kontakt. Lars Persson (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, berättar 
att det finns ett gott samarbete mellan kommunen och polisen. De åtgärder 
som vidtagits vid Navet för att skapa en tryggare miljö är ett exempel på 
det. Han meddelar vidare att han tar med sig frågan till kommunens nästa 
möte med polisen. 
 
• Kjell Jacobsson frågar hur kommunen agerar för att säkerställa 

medborgarnas säkerhet gällande ambulanstjänstens funktion. 
Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, berättar om 
samarbetet mellan kommunen och landstinget. Landstingsstyrelsen har 
tagit krafttag beträffande ambulanssjukvård. Han meddelar vidare att det 
är en fråga som Moderaterna diskuterar inom partiet. 
 
• Ingvar Jacobsson har lämnat ett antal frågor med anledning av 

Tysklands beslut att avveckla kärnkraften till år 2022. Då dessa inte 
rör det kommunala området hänvisar ordföranden honom att kontakta 
berörda myndigheter med sina frågeställningar. 

 
– – – – 
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KS-2011-00021 
 

§ 184 Korta frågor - korta svar 
• Leif Nilsson (S) frågar Sverker Ottosson (MP) om vilka åtgärder han 

tänker vidta beträffande Trafikverkets besked rörande nedsänkningen 
av järnvägen genom Sundsvall? Då Sverker Ottosson (MP) inte är 
närvarande vid sammanträdet ber Leif Nilsson (S) att få återkomma 
med sin fråga. 

 
• Christina Nordenö (S) frågar om inte tjänstgöringsgraden för 

kommunfullmäktiges ordföranden ska justeras med tanke på att det 
numera inte finns någon demokratiberedning? Det är avsatt 15 % för 
det uppdraget. 

Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar att det inte 
finns några planer på att ändra tjänstgöringsgrad för kommunfullmäktiges 
ordförande. 
 
• Lena Österlund (S) frågar hur kommunalrådet agerar för att säkerheten 

för barnafödande föräldrar säkerställs? 
Magnus Sjödin (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar att 
Moderaterna framför sin oro till partikamraterna i landstinget. Han säger 
vidare att det naturligtvis inte är bra när sjukvården inte fungerar. 
 
– – – – 
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KS-2011-00082 
 

§ 185 Frågor till nämndsordföranden 
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde. 
 
– – – – 
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§ 186 Inkomna motioner 
Inga motioner har lämnats in till sammanträdet. 
 
– – – – 
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§ 187 Inkomna interpellationer 
Inga interpellationer har lämnats in till sammanträdet. 
 
– – – – 
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KS-2011-00368 
 

§ 188 Interpellation angående oseriösa hyresvärdar i 
Sundsvall 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Peder Björk (S) den 2 
maj 2011 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Magnus 
Sjödin (M) angående oseriösa hyresvärdar i Sundsvall. 
 
Magnus Sjödin (M) och Peder Björk (S) debatterar interpellationen. 

Underlag 
• Interpellationssvar från Magnus Sjödin (M), separat utskick 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-05-02 § 152 
• Interpellation angående oseriösa hyresvärdar i Sundsvall, daterad 

2011-03-31 
 
– – – – 
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KS-2011-00013 
 

§ 189 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
  
att förslag till ny ledamot i valnämnden efter Linda Asplund (S) för 

återstående del av mandatperioden lämnas senare, 
  
att bifalla Per Wahlbergs (M) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, 
  
att bifalla Peter Jacobssons (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige och socialnämnden, 
  
att förslag till ny ersättare i socialnämnden efter Peter Jacobsson (M) 

för återstående del av mandatperioden lämnas senare, 
  
att bifalla Karl-Erik Lundins (KD) avsägelse av uppdraget som er-

sättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och inte-
gration (NAVI), 

  
att förslag till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbild-

ning och integration (NAVI) efter Karl-Erik Lundin (KD) för åter-
stående del av mandatperioden lämnas senare, 

  
att förslag till ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsför-

bund) för mandatperioden 2011-01-01 – 2014-12-31 lämnas senare, 
  
att förslag till två ersättare för ombuden i Kommunförbundet 

Västernorrland (Länsförbund) för mandatperioden 2011-01-01 – 
2014-12-31 lämnas senare, 

  
att notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om 

ny ersättare i kommunfullmäktiges 4:e valkrets för Centerpartiet 
efter Jan-Olov Sellén för perioden 2011-05-05 – 2014-10-31:  
Maria Åström (C), Glömsta 112, 860 4 Indal, 
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att notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om 

ny ledamot i kommunfullmäktiges 2:a valkrets för Moderata 
samlingspartiet efter Per Wahlberg för perioden  
2011-06-01 – 2014-10-31: Margareta Engström (M), Rosenlunds-
gatan 20 A, 856 44 Sundsvall, 

  
att notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om 

ny ersättare i kommunfullmäktiges 2:a valkrets för Moderata 
samlingspartiet efter Margareta Engström för perioden  
2011-06-01 – 2014-10-31: Bo Bergh (M), Sågbyggargatan 9,  
853 56 Sundsvall. 

  
att notera anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om 

ny ersättare i kommunfullmäktiges 1:a valkrets för Moderata sam-
lingspartiet efter Peter Jacobsson för perioden  
2011-06-15 – 2014-10-31: Patrik Gustavsson (M), Södermalms-
gatan 42, 852 35 Sundsvall. 

Bakgrund 
Linda Asplund (S) befriades av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 81 
från uppdraget som ledamot i miljönämnden och valnämnden. 
 
Per Wahlberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige. 
 
Peter Jacobsson (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommun-
fullmäktige och socialnämnden. 
 
Karl-Erik Lundin (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI). 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2011-06-07, reviderad 2011-06-20 
 
– – – – 
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KS-2011-00484 
 

§ 190 Ramavtal för exploatering av Norra Kajen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till ramavtal daterat 2011-05-19, reviderat 

2011-05-30 tecknat mellan Sundsvalls kommun och Norra Kajen 
Exploatering AB, 

  
att godkänna till avtalet hörande kvalitetsprogram upprättade i mars 

2011, 
  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet, 
  
att godkänna att exploateringsområdet minskar i omfattning i för-

hållande till kommunfullmäktiges beslut 2007-04-23, § 127, och 
2007-09-24, § 193, 

  
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utföra erforderliga 

utredningar för att klargöra de osäkerheter som lyfts fram i 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-19, samt 

  
att resultatet av utredningarna ska redovisas i kommunfullmäktige 

efter avslutat uppdrag. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen träffar ett ramavtal med 
Norra Kajen Exploatering AB. Ramavtalet ska reglera hur området Norra 
Kajen/Heffners ska exploateras och vilken principiell kostnads- respektive 
intäktsfördelning som ska gälla mellan parterna. 
 
Stadsbyggnadsnämnden har den 16 mars 2011 beslutat att godkänna av-
talet. Efter nämndens beslut har avtalet varit föremål för revidering. Stads-
byggnadsnämndens arbetsutskott har därför den 4 maj 2011 på nytt be-
handlat avtalet och den 30 maj behandlar stadsbyggnadsnämnden ärendet 
igen. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-06-20 14 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 217 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-23 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-05-30 § 149 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-05-03, reviderad  

2011-05-19 
• Ramavtal Norra Kajen 2011-05-19, reviderad 2011-05-30 
• Karta till ramavtal Norra Kajen – bilaga A 
• Norra Kajen illustration Ansvarsfördelning – bilaga B 
• Norra Kajen Sundsvall kvalitetsprogram för detaljplan 1B –  

Allmän platsmark, mars 2011 
• Norra Kajen Sundsvall kvalitetsprogram för detaljplan 1B – 

Kvartersmark, mars 2011 
 
– – – – 
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KS-2011-00482 
 

§ 191 Exploateringsavtal för Norra Kajen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till exploateringsavtal daterat 2011-05-19, 

reviderat 2011-05-30 tecknat mellan Sundsvalls kommun och 
Norra Kajen Exploatering AB avseende det utbyggnadsområde 
som omfattas av detaljplanen för Norra Kajen 1B, 

  
att godkänna föreslagen exploateringskalkyl för utbyggnaden av 

detaljplan för Norra Kajen 1B, 
  
att investeringsbudgeten i MRP 2012-2015 tillförs 117 000 000 kronor 

fördelat med 29 250 000 kronor per år för utbyggnad av allmän 
platsmark enligt detaljplan samt i enlighet med upprättat exploa-
teringsavtal och tillhörande exploateringskalkyl, 

  
att i investeringsbudget i MRP 2012-2015 budgetera inkomster från 

exploateringsbidrag med 55 000 000 kronor fördelat med 
13 750 000 kronor per år, 

  
att i arbetet med MRP 2013-2014 beakta att stadsbyggnadsnämndens 

budgetram utökas med 820 000 kr för årlig skötsel, drift och under-
håll av de allmänna platserna, 

  
att notera identifierade osäkerheter och risker som ej är kalkylerade i 

dagsläget och kan komma att påverka kommunens investerings-
utgifter, samt 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat exploateringsavtal med tillhörande 
exploateringskalkyl för detaljplan Norra Kajen, detaljplan 1B, del av 
Skönsberg 1:5 m.fl. 
 
Ärendet har behandlats i stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 maj 
2011 och kommer att behandlas i stadsbyggnadsnämnden 30 maj 2011. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-06-20 16 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 218 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-09 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-05-30 § 150 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-05-04, reviderad  

2011-05-19 
• Exploateringsavtal 2011-05-19, reviderad 2011-05-30 
• Ramavtal Norra Kajen 2011-05-19, reviderad 2011-05-30 – bilaga 1 
• Planbestämmelser – bilaga 2 
• Norra Kajen illustration ansvarsfördelning – bilaga 3 
 
– – – – 
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KS-2011-00371 
 

§ 192 Detaljplan för Norra Kajen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen för Norra Kajen, detaljplan 1B, för del av 

Skönsberg 1:5 m.fl. 
  
att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i planområdets kommande 

utveckling i samråd med exploatör(er) tillgängliggöra hela strand-
linjen enligt de intentioner kommunfullmäktige gav uttryck för vid 
antagandet av den fördjupade översiktsplanen, 

  
att offentliggöra särskild sammanställning för miljökonsekvensbe-

skrivning, MKB, 
  
att innan bygglov beviljas inom planområdet ska kommunfullmäktige 

informeras. 

Bakgrund 
Syftet med detaljplan 1B är att pröva möjligheten att uppföra ett antal 
kvarter som är en del av en ny stadsdel innehållande bland annat bostäder, 
kommersiella lokaler, förskola och kontor. Utöver detta är avsikten att till-
skapa en stadsdelspark, kajstråk, båthamn, gator, samt gång- och cykel-
stråk. Etappen 1B avses innehålla cirka 600 lägenheter. 

Överläggning 
Erland Solander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
av följande två att-satser: 
att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i planområdets kommande 
utveckling i samråd med exploatör(er) tillgängliggöra hela strandlinjen 
enligt de intentioner kommunfullmäktige gav uttryck för vid antagandet av 
den fördjupade översiktsplanen 
 
att offentliggöra särskild sammanställning för miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB 
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Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till Erland 
Solanders tilläggsatt-satser. Han yrkar även på följande tilläggsatt-sats: 
att innan bygglov beviljas inom planområdet ska kommunfullmäktige 
informeras  
 
Kim G Ottosson (V) och Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till Erland 
Solanders och Leif Nilssons yrkanden. 
 
Erland Solander (M) yrkar bifall till Leif Nilssons tilläggsatt-sats. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, detta blir också 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 219 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-05-30 § 148 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-04-04 
• Antagandehandling för Detaljplan för Norra Kajen, detaljplan 1B, för 

del av Skönsberg 1:5 m.fl., Sundsvalls kommun 2011-03-16, reviderad 
2011-04-26 inkl bilagor, separat utskick 

 
– – – – 
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KS-2011-00420 
 

§ 193 Förvärv av fastigheten Kassören 2, 
Konsertteatern 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva fastigheten Sundsvall 

Kassören 2 för en köpeskilling om maximalt 9,75 mkr, 
  
att utöka kommunkommunstyrelsens investeringsbudget 2011 med 

9,75 mkr för förvärv av fastigheten Kassören 2, 
  
att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 290 000 kronor 

årligen i MRP 2012-2014 för ökade hyreskostnader, 
  
att kultur- och fritidsnämndens utökade budgetram finansieras i MRP 

2012-2014, alt kompletteringsbudget 2012, 
  
att i investeringsbudgeten i MRP 2012-2014 anvisa kommunstyrelsen 

10 mkr för investeringar i fastigheten Kassören 2, 
  
att kultur- och fritidsnämnden i kompletteringsbudget 2012 

kompenseras för ökade kostnader till följd av investeringar i 
fastigheten under 2011. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Sundsvall 
Kassören 2 från IOGT/NTO för en köpeskilling om maximalt 9,75 mkr. 
Avsikten med förvärvet är att fastigheten ska ingå i ett större teaterkvarter. 

Överläggning 
Tommy Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han 
önskar också att för Socialdemokraternas del lämna en protokollsan-
teckning, vilket godkänns. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Hon 
önskar också att för Vänsterparitets del lämna en protokollsanteckning, 
vilket godkänns. 
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Ingrid Möller (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommun-
styrelsens förslag och dels Johnny Skalins (SD) förslag om avslag till 
kommunstyrelsens förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Den 
som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som röstar för 
Johnny Skalins (SD) förslag röstar NEJ. 
 
Resultat, se även bilaga 2. 
76 JA-röster 
4 NEJ-röster 
1 frånvarande 
 
Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckningar 
Socialdemokraternas: ”Det är olyckligt och orimligt att kultur- och 
fritidsnämnden inte fått möjlighet att ta ställning i denna fråga.” 
 
Vänsterpartiets: ”Förvärvet av fastigheten Kassören 2, Konsertteatern, är 
endast en övergångslösning för teaterverksamheten - det behövs fortfar-
ande en lösning för hela scenkonsten.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 220 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-20, reviderad 2011-05-23 
• Mäklarhuset i Sundsvall AB, köpekontrakt – utkast 2011-05-19 
• Mäklarhuset i Sundsvall AB, identitetskontroll – utkast 2011-05-19 
 
– – – – 
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KS-2011-00456 
 

§ 194 Mål och resursplan 2012 med plan för 2013–
2014 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Mål och resursplan för 2012 med plan för ekonomin 

2013-2014 enligt föreliggande förslag från majoriteten (Mode-
raterna, Folkpartiet liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Center-
partiet och Kristdemokraterna), 

  
att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fast-

ställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respek-
tive reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och resurs-
plan - 1 år för år 2012, 

  
att nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2012 

överlämnas till kommunstyrelsen senast i december 2011 för 
avstämning, 

  
att nämndernas MRP för 2012 ska innehålla egna mål och indika-

torer beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, 
  
att Stadsbacken AB med dotterbolag fastställda Mål och resurs-

planer – 1 år för 2012 överlämnas till kommunstyrelsen senast i 
december 2011, 

  
att bolagens MRP för 2012 ska innehålla egna mål och indikatorer 

beslutade utifrån kommunfullmäktiges mål, 
  
att de uppdrag som nämnderna får för direkt genomförande ska 

redovisas under 2012 till kommunfullmäktige i samband med 
delårsrapporterna, 

  
att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2012 inom ramen för 

anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personal-
kostnadsökningar, 
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att fastställa låneramen för år 2012 till högst 6 500 Mkr för omsätt-

ning av befintliga krediter och upptagande av nya lån, 
  
att fastställa skattesatsen för år 2012 till 22:29 per skattekrona, 
  
att bemyndiga miljönämnden att för år 2012 med högst 2 % höja 

taxorna för/enligt 
• prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
• tillsyn enligt strålskyddslagen 
• tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
• offentlig kontroll enligt livsmedelslagen  
• miljökontorets uppdragsverksamhet  
• lagen om skydd mot internationella hot mot människors 

hälsa 
  
att i enlighet med presidiekonferensens förslag, att i avvaktan på att 

pågående upphandling avslutas, fastställa att Sundsvalls 
kommuns revisorer erhåller anslag för 2012 som uppgår till 2 
445 tkr, 

  
att notera att det finansiella målet beträffande betalningsberedskap 

har reviderats. 

Bakgrund 
Partierna ska ta fram förslag till mål och resursplan 2012 med plan för 
2013-2014. 

Överläggning 
Ordföranden redogör över ordningen för dagens debatt. Koalitionen, dvs. 
Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Centerparitet och Kristdemokrat-
erna, har tillsammans 30 minuter för sina inledningsanföranden och 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, har tillsammans 15 minuter för 
sina anföranden. Sverigedemokraterna har 5 minuter för sitt anförande. 
Den efterföljande debatten genomförs processvis utifrån de processer som 
återfinns i mål och resursplanen; Vård och omsorg, Utbildning, Fritid och 
kultur, Samhällsbyggnad, Näringsliv och arbete samt Lednings- och 
verksamhetsstöd. För debatten gäller inlägg om 2 minuter med maximalt 2 
repliker á 2 minuter.  
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Inledningsanföranden för koalitionen görs av Magnus Sjödin (M), Lars 
Persson (FP), Angel Villaverde (MP), Mats Mehlin (C) och Hans 
Brynielsson (KD). Samtliga yrkar bifall till koalitionens förslag till mål 
och resursplan 2012 med plan för 2013-2014. 
 
Inledningsanförande för Socialdemokraterna görs av Peder Björk (S) och 
för Vänsterpartiet av Kim G Ottosson (V). Båda yrkar bifall till Social-
demokraterna och Vänsterpartiets förslag till mål och resursplan 2012 med 
plan för 2013-2014. 
 
Sverigedemokraternas inledningsanförande görs av Johnny Skalin (SD), 
som också yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till mål och 
resursplan 2012 med plan för 2013-2014. 
 
Följande ledamöter yrkar bifall till koalitionens förslag: Else Ammor (M), 
Maria Algotsson (MP), Linnea Kjellman (C), Sven Bredberg (M), Elin 
Nilsson (M), Erland Solander (M), Alexandra Westman (M), Magnus 
Sjödin (M), Lars Persson (FP), Angel Villaverde (MP), Mats Mehlin (C) 
och Hans Brynielsson (KD). 
 
Följande ledamöter yrkar bifall till Socialdemokraterna och Vänsterparti-
ets förslag till mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014: Lena 
Österlund (S), Hans Zetterqvist (V), Joao Pinheiro (S), Leif Nilsson (S), 
Burhan Hussain (S), Åsa Ulander (S), Christina Nordenö (S), Niklas 
Säwén (S), Bodil Hansson (S), Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V). 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig två gånger under debatten, dels klock-
an 17.20-17.25 och dels 19.00-19.10.  
 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att det finns tre förslag till 
beslut dels koalitionens, dels Socialdemokraternas och Vänsterpartiets och 
dels Sverigedemokraternas. Han ställer proposition på förslagen och 
finner att koalitionens förslag ska var huvudförslag och Socialdemokrater-
nas och Vänsterpartiets förslag ska vara motförslag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning. Den 
som röstar för koalitionens förslag röstar JA och den som röstar för 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar NEJ. 
 
Resultat, se även bilaga 3. 
40 JA-röster 
36 NEJ-röster 
5 avstår 
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Efter genomförd votering konstaterar ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar enligt koalitionens förslag. 

Reservation 
Johnny Skalin (SD), Anna Walfridsson (SD), Jan Björnefax (SD) och 
Sven Nordlund (SD) reserverar sig mot beslutet att deras förslag till mål 
och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 inte blev motförslag till 
huvudförslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 225 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-30 
• Presidiekonferensens protokoll 2011-04-26 § 42 
• Koalitionens, dvs. Moderaternas, Folkpartiets, Miljöpartiets, 

Centerpartiets och Kristdemokraternas, förslag till mål och resursplan 
för 2012 med plan för 2013-2014, daterad 2011-05-30, reviderad 
2011-06-09, separat utskick 

• Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till mål och 
resursplan för 2012 med plan för 2013-2014 - daterad 2011-05-30, 
reviderad 2011-06-07, daterad 2011-05-30, reviderad 2011-06-07, 
separat utskick 

• Sammanställning över uppdrag ur MRP 2012-2014, separat utskick 
• Protokoll från förhandling enligt Lagen om medbestämmande i 

arbetslivet (MBL) inkl. bilaga 2011-06-09, separat utskick 
• Sverigedemokraternas förslag till mål och resursplan för 2012 med 

plan för 2013-2014, inkom 2011-06-15, delas ut 
 
– – – – 
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KS-2011-00432 
 

§ 195 Delårsrapport januari – april 2011 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2011 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
  
att förändra MRP-uppdragen 2011 i enlighet med koncernstabens 

tjänsteskrivelse 2011-05-16, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen service och teknik samt stads-

byggnadsnämnden att återkomma senast i delårsrapport 2 med 
förklaringar varför vissa investeringsmedel inte tas i anspråk under 
2011 och en beskrivning av hinder samt åtgärder för att kunna 
genomföra investeringar i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-april 2011. 
Resultatet för januari-april uppgår till -10,9 mkr för kommunen vilket är 
4,6 mkr bättre än resultatet för samma period 2010. Resultatprognosen för 
2011 uppgår till 105,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 226 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-16 
• Delårsrapport januari-april 2011 för kommunen och kommun-

koncernen inkl bilaga 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-06-20 26 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00433 
 

§ 196 Årsredovisning och koncernredovisning 2010 
för Norra Kajen Exploatering AB 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering 

AB följer revisorns förslag och röstar för att 
 

- fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget 
och koncernen, 

- behandla vinsten i moderbolaget enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen samt 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010, 

  
att Norra Kajen Exploatering AB uppmanas att kommande år över-

lämna sin årsredovisning och revisionsberättelse till kommunen, 
i sådan tid att de kan behandlas av kommunfullmäktige i mars 
månad. 

Bakgrund 
Styrelsen i Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat årsredovisning 
och koncernredovisning för 2010 till Sundsvalls kommun. Syftet är att 
kommunen inför bolagsstämman ska få del av årsredovisningen och 
revisorernas bedömning och med ledning av dessa kunna ge direktiv till 
stämmoombudet. 

Jäv 
Cathrine Edström (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Ronny 
Fröwall (S).  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 227 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-20 
• Norra Kajen Exploatering AB, årsredovisning och koncernredo-

visning för räkenskapsåret 2010-01-01–2010-12-31, daterad  
2011-02-24 

• Revisionsberättelse för Norra Kajen Exploatering AB m.fl. daterad 
2011-02-24 

 
– – – – 
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KS-2011-00268 
 

§ 197 Årsredovisning 2010 samt ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2010 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, 

  
att godkänna årsredovisningen 2010 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 2010. 
Förbundets revisorer kommer att avge revisionsberättelse 10 maj 2011. 
Till kommunstyrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras 
med revisionsberättelsen. Förslaget i koncernstabens tjänsteskrivelse 
gäller under förutsättning att revisorerna föreslår att styrelsen för Sam-
ordningsförbundet i Sundsvall beviljas ansvarsfrihet. Koncernstaben har 
haft underhandskontakter med revisionschefen i Landstinget Västernorr-
land och enligt honom tyder allt på att revisorerna kommer att tillstyrka 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

Jäv 
Hans Brynielsson (KD) anmäler jäv och saknar ersättare under paragrafen. 
Lena Österlund (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Adele 
Flodin (S). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 228 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-18 
• Samordningsförbundet i Sundsvalls årsredovisning 2010, 

2011-02-25 
• Revisionsberättelse samt granskningsrapport för Samordnings-

förbundet Västernorrland 2010, daterad maj 2011 
 
– – – – 
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KS-2011-00358 
 

§ 198 Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 
2010 samt ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning för 2010, 
  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010, 
  
att välja ytterligare en revisor och en revisorsersättare till Sundsvalls 

Sjöfolksstiftelse för tiden fram till 2014-12-31. 

Bakgrund 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2010. 

Jäv 
Kjell B Andersson (S), Hjördis Bredberg (M), Leif Nilsson (S) och Åsa 
Ulander (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Adele Flodin (S), 
Börje Israelsson (M), Stefan Eriksson (S) respektive Ronny Fröwall (S). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 230 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-04 
• Årsredovisning 2010 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse 
• Revisionsberättelse 2010 för Sundsvalls Sjöfolksstiftelse, daterad 

2011-03-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00339 
 

§ 199 Förvärv av fastigheten Skönsmon 1:172 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Skönsmon 1:172 av Roland 

Lindgren för 1 800 000 kronor, 
  
att erlägga 450 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-

tionslagens ersättningsregler, samt 
  
att utgiften för förvärvet ska finansieras i samband med framtida 

exploatering av området. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Skönsmon 1:172 av Roland Lindgren för 1 800 000 kronor och 
erlägger 450 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriationslagens 
ersättningsregler. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 231 
• Koncernstabens skrivelse 2011-03-28 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-03-15 § 68 samt  

2011-05-19 § 102 
• Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2011-02-15 inkl. bilagor 
• Förslag till köpeavtal 
• Värdeutlåtande över Skönsmon 1:172 från Svefa AB, 2010-06-11 

 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-06-20 30 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00439 
 

§ 200 Förvärv av fastigheten Sundsvall Alliero 21 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Alliero 21 av Norrvidden Norr-

land AB för en köpeskilling av 22 000 000 kronor på villkor 
enligt träffat avtal, 

  
att ersätta bolaget med 1 250 000 kronor i annan ersättning för ned-

lagda projektkostnader, 
  
att anvisa 4 000 000 kronor för rivning av byggnaderna på fastig-

heten, samt 
  
att förvärvet, ersättning för nedlagda kostnader och rivning finan-

sieras genom inkomster från framtida försäljning av byggrätter 
på fastigheten. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Alliero 21 av Norrvidden Norrland AB för en köpeskilling av 
22 000 000 kronor på villkor enligt träffat avtal och ersätter bolaget med 
1 250 000 kronor i annan ersättning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 232 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-20 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-04-13 § 105 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-03-21 
• Förslag till köpeavtal 
• Kartbilagor 
• Värdeutlåtande över Alliero 21 från Svefa AB, 2010-05-18 
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KS-2011-00341 
 

§ 201 Nytt aktieägaravtal för Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal, daterat 2011-02-15, för 

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal enligt förslag till 

nytt aktieägaravtal, daterat 2011-02-15, för Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB,  

  
att tidigare aktieägaravtal för Kommungaranti Skandinavien 

Försäkrings AB, beslutat i kommunfullmäktige 2009-10-26 § 
641, upphör att gälla då nytt avtal skrivs under. 

Bakgrund 
Det nu gällande aktieägaravtalet mellan Sundsvalls kommun och Gävle 
kommun, gällande Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, antogs 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-10-26, § 641. Det finns ett 
behov att förtydliga och anpassa gällande aktieägaravtal för Kommun-
garanti Skandinavien Försäkrings AB och dess dotterföretag. Koncern-
staben är positiv till förändringarna och föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förslaget till nytt aktieägaravtal. 

Jäv 
Mats Johan Adner (M) och Peder Björk (S) anmäler jäv och ersätts under 
paragrafen av Börje Israelsson (M) respektive Adele Flodin (S). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 233 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-18 
• Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB:s PM 2011-03-16 
• Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB:s förslag till 

aktieägaravtal, daterat 2011-02-15 
 
– – – – 
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KS-2011-00452 
 

§ 202 Investeringsbudget för Sundsvall Arenas 
fastigheter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag angående 

reinvestering i konstgräs och täckgolv i Nordichallen, 
  
att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till investering i 

ny sarg i B-hallen Gärdehov, 
  
att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget i förvaltnings-

fastigheter 2011 med 20 375 tkr för akuta investeringsåtgärder i 
Gärdeanläggningarna, Sporthallen och Squashhallen samt kvar-
stående investeringar i Himlabadet, 

  
att i investeringsbudget 2012 och framåt arbeta in investeringarna i 

de fastigheter som kommunen övertagit från Sundsvall Arena AB, 
  
att ta beslut om utökad driftbudgetram för kultur- och fritids-

nämnden i kompletteringsbudget 2012, 
  
att friidrottens behov ska beaktas i samband med nästkommande 

investeringsbudget. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat förslag på att upprätta en 
separat investeringsbudget för de fastigheter som Sundsvall Arena AB 
äger, men där kommunen från årsskiftet 2010/2011 tagit över ansvaret för 
driften och verksamheten. Fastigheterna består av anläggningarna på 
Gärdehov, Sporthallen inkl. Sporthallsbadet och Himlabadet, samt 
Squashhallen. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 235 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-03 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2011-04-20 § 58 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2011-04-15 
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KS-2011-00357 
 

§ 203 Finansiering av cirkulationsplats väg 622, 
Timmervägen – avfart E4 norr 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunen ska medfinansiera Trafikverkets projekt att bygga en 

cirkulationsplats i korsningen väg 622 (Timmervägen)/avfart E4 
norr med 2 000 000 kronor, 

  
att för Trafikverket förskottera ytterligare 2 000 000 kronor genom 

ianspråktagande av likvida medel, 
  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtal med 

Trafikverket, samt 
  
att kommunens insats om 2 000 000 kronor täcks genom att ian-

språkta exploateringsbidrag som kommunen erhållit för exploa-
tering i Birsta. 

Bakgrund 
Trafikverket har inkommit med en skrivelse till kommunen med begäran 
om medfinansiering och förskottering av medel för att bygga en 
cirkulationsplats i korsningen Timmervägen/avfart E4 norr i Birsta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 236 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-04, reviderad 2011-05-19 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-03-16 § 67 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-02-22 
• Förslag till avtal mellan Trafikverket Region Mitt och Sundsvalls 

kommun om förskottering respektive finansiering och byggande 
 
– – – – 
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KS-2010-00478 
 

§ 204 Himlabadet – anslutning till Sporthallsbadet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå de specifika förslagen från Sundsvalls Arena AB och i stället 

beakta förslagen i ett långsiktigt strategiskt beslut om Sporthalls-
badets framtid, 

  
att godkänna service och tekniks redovisning av uppdraget. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2010-11-29 § 18 till dåvarande service- och 
tekniknämnden att göra en teknisk bedömning av Sundsvalls Arenas för-
slag att ansluta Himlabadet till det befintliga Sporthallsbadet, alternativt 
att göra en baracklösning. Bedömningen bör även belysa konsekvenserna 
av att påbörja etapp 2, d.v.s. att påbörja byggandet av ny simhall, under 
2011. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 237 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-06 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29 § 18 
 
– – – – 
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KS-2010-00479 
 

§ 205 Ombyggnad av läktare m.m. i Sporthallen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå förslaget att delvis bygga om läktare och installera stolar för 

publiken i Sporthallen tills ett strategiskt beslut tagits om 
Sporthallens långsiktiga framtid, 

  
att godkänna service och tekniks redovisning av uppdraget. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29, § 19, att avslå Sundsvalls 
Arena AB:s förslag i avvaktan på en redogörelse för sporthallens övriga 
upprustningsbehov. Service och teknik har fått i uppdrag att redogöra för 
detta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 238 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29 § 19 
 
– – – – 
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KS-2011-00461 
 

§ 206 Lokalt och regionalt företagande, MRP-uppdrag 
NA 9, 2011 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte genomföra de föreslagna policyförändringar avseende medels-

förvaltning som anges i MRP-uppdrag NA 9, 2011, 
  
att därmed anse MRP-uppdrag NA 9, 2011 avslutat. 

Bakgrund 
I MRP-uppdrag NA 9, 2011 uppdras att under år 2011 genomföra, 
policyförändringar avseende placeringar av en mindre del av kommunala 
pensionsavsättningar med målet att möjliggöra placeringar för att stödja 
lokalt/regionalt företagande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 240 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-27 
 
– – – – 
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KS-2011-00370 
 

§ 207 Klimatanpassa Sundsvall – dagvatten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna rapporten ”Ansvar dagvatten Sundsvalls kommun”, 
  
att anta de i rapporten framtagna principerna för ansvarsfördelning 

vad gäller dagvatten mellan kommunen och Sundsvall Vatten 
AB, 

  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att återkomma till kommun-

styrelsen med kompletterande uppgifter av kostnaderna för de 
delar av dagvattenansvaret som inte kostnadsberäknats (gatu- 
och parkverksamheten) för vidare hantering i MRP-processen, 

  
att notera informationen om bildandet av ett dagvattenråd för in-

formationsutbyte samt 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att se över reglementen för 

kommunstyrelsen samt stadsbyggnadsnämnden och ägardirektiv 
för Sundsvall Vatten AB, samt att vid behov återkomma med 
förslag till förändrade sådana. 

Bakgrund 
Ärendet gäller fördelning av ansvar för dagvatten utifrån den rapport som 
tagits fram inom projektet Klimatanpassa Sundsvall. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 243 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-28 
• Projektet Klimatanpassa Sundsvalls rapport ”Ansvar dagvatten, 

Sundsvalls kommun” inkl. bilaga 
• Stadsbyggnadskontorets PM ”Sammanställning remissvar dag-

vattenansvar med kommentarer” 2011-04-20 
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KS-2010-00578 
 

§ 208 Förändring av viss del av övergripande mål 
gällande markförsörjning för Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta stadsbyggnadsnämndens föreslagna mål gällande markför-

sörjning för Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-26 § 646 att uppdra till stads-
byggnadsnämnden att ta fram förslag till policy för hur kommunen ska 
agera vid inlösen av fastigheter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 244 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-03-16 § 74 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-03-04 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-31 § 68 
 
– – – – 
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KS-2011-00444 
 

§ 209 Detaljplan för Kv Ljuset, Haga 3:7–3:10, Skön 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplanen. 

Bakgrund 
PEAB Sverige AB, ägare till fastigheterna 3:7-3:10 i Kv Ljuset i Haga har 
inkommit med en ansökan om planläggning för fastigheterna. Föreslagen 
exploatering syftar till att åstadkomma ett 20-tal bostadsrättslägenheter 
fördelat på två huskroppar. Marken är obebyggd idag och gällande plan 
(1931-11-27) medger bostadsändamål men inte till så stor exploaterings-
grad som den föreslagna utbyggnaden kräver. 

Överläggning 
Ingrid Möller (MP) och Åsa Ulander (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 245 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-04-13 § 109 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-03-21, reviderad  

2011-03-31 
• Antagandehandling för Detaljplan för Haga 3:7 m.fl., Del av kv. 

Ljuset, Skön, Sundsvalls kommun 2011-03-18 inkl. bilagor 
 
– – – – 
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KS-2011-00451 
 

§ 210 Utökning av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp för södra och östra Alnö samt Björn, 
Njurunda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utöka det kommunala verksamhetsområdet för VA (vatten och 

avlopp) för att innefatta Björn, Njurunda samt kompletterande 
områden på södra och östra Alnö, i enlighet med kartor och 
fastighetsförteckning bifogade till miljökontorets rapport 2010/02, 
daterad augusti 2010. 

Bakgrund 
Ärendet rör utökandet av det kommunala verksamhetsområdet för VA till 
att innefatta området Björn, Njurunda samt kompletterande områden på 
södra och östra Alnö. 

Jäv 
Mats Johan Adner (M) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Börje 
Israelsson (M). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 246 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-04-13 § 110 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-03-21 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 § 715 och 716 
• Miljönämndens protokoll 2010-12-15 § 104 
• Miljökontorets skrivelse 2010-10-20 
• Miljökontorets rapport 2010/02 ”Inventering av enskilda avlopp och 

dricksvatten i området Björn 2010”, augusti 2010 inkl. bilagor 
 
– – – – 
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KS-2011-00445 
 

§ 211 Lägesrapport avseende verkställighet av 
delbeslut för nämnds- och förvaltnings-
organisation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med godkännande lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 om nämnd- och förvaltnings-
organisation för Sundsvalls kommun. I samband med det fick kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda fyra olika frågor: 
 
- Organisatorisk placering av försörjningsstödet 
- Möjligheter att samla ansvaret för viss tillståndsgivning 
- Ansvar och organisation för arbetet med hållbarhetsfrågor, samt 
- På vilket sätt miljöfrågorna på ett så tidigt skede som möjligt beaktas i 

samhällsbyggnadsprocessen. 
 
I rapporten beskrivs hur uppdragen hanterats och hur arbetet planeras 
fortgå. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 247 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-20 
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KS-2011-00457 
 

§ 212 Hållbar tillväxtstrategi 2021 - målbild 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reviderat förslag daterat 2011-05-17 v 1.1 till målbild för en 

hållbar tillväxtstrategi 2021, 
  
att målbilden utgör övergripande mål till år 2021, vilken ska kon-

kretiseras i en central koncernövergripande strategi för att öka 
platsen Sundsvalls konkurrenskraft, där hållbar utveckling är ett 
villkor och en central konkurrensfaktor, 

  
att notera att förslag till strategi samt process och metoder för strate-

gins genomförande kommer att tillställas kommunfullmäktige 
senare under året. 

Bakgrund 
Koncernstaben har i uppdrag att ta fram ett underlag till målbild med 
tillhörande övergripande mål för en hållbar tillväxtstrategi till år 2021. 
Arbetet har bedrivits i form av ett projekt. Projektet har levererat ett 
analysunderlag till styrgruppen. Det bygger bland annat på statistisk 
analys och resultat från flera workshops. Utifrån underlaget har 
styrgruppen processat fram ett gemensamt förslag till målbild, som också 
tar hänsyn till projektet ”Varumärkesplattform för Sundsvalls kommun”. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M), Peder Björk (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 248 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-27 
• Projektdirektiv för framtagning av ”Hållbar utvecklings- och 

tillväxtstrategi till år 2021”, 2009-12-01 
• Målbild för Hållbar tillväxtstrategi 2021, reviderad 2011-05-17 v 1.1 
• Förslag på layout för hemsida 

 
– – – – 
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KS-2010-00648 
 

§ 213 Projekt BioFuel Region Spectacular 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommun ska fortsätta att vara medlem i BioFuel Region 

under perioden 2011–2013, 
  
att barn- och utbildningsnämnden bidrar till finansieringen av 

medlemskapet med 143 500 kronor årligen under perioden 2011-
2013, 

  
att Sundsvalls Energi AB finansierar medlemskapet med 239 167 

kronor årligen under perioden 2011–2013, 
  
att övrig finansiering och genomförande sker enligt koncernstabens 

förslag. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått ett erbjudande om fortsatt medlemskap i 
BioFuel Region under perioden år 2011 till och med år 2013. 
 
Sundsvalls kommuns medlemskap bygger på en avsiktsförklaring mellan 
Sundsvalls kommunkoncern och BioFuel Region, vilket innefattar bland 
annat Biogas Norr och KNUT-projektet i skolan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 249 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• E-post från Sundsvall Energi AB 2011-05-02 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-02-23 § 29 
• Erbjudande om fortsatt medlemskap från BioFuel Region 2010-10-12 
• BioFuel Region Spectacular projektbeskrivning 2010-10-19 
• Medfinansieringsintyg för Sundsvalls kommun 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-06-20 45 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2010-00383 
 

§ 214 Varumärket Sundsvall – varumärkesplattform 
för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta koncernstabens förslag till varumärkesplattform för Sunds-

valls kommun 2011-04-28, 
  
att varumärket Sundsvall ska stödja och arbeta för den målbild som 

fastställs i den hållbara tillväxtstrategin 2021, 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån varumärkesplattformen 

fastställa marknadsföringsstrategi för Sundsvalls kommun, 
  
att arbetet med varumärket finansieras enligt MRP 2011-2012 med 

plan för 2013-2014. 

Bakgrund 
Koncernstaben inledde 2009 ett långsiktigt varumärkesarbete för Sunds-
valls kommun. Ärendet innebär att Sundsvalls kommun fastställer varu-
märkesplattformen samt ger i uppdrag att fastställa en marknadsförings-
strategi utifrån varumärkesplattformen. Vidare ska arbetet med varu-
märket stödja och arbeta för den målbild som fastställs i den hållbara 
tillväxtstrategin för år 2021. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 251 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilaga 2011-04-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-31 § 60 
 
– – – – 
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KS-2011-00480 
 

§ 215 Bildande av kommunalt näringslivsbolag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet med hänvisning till följande: 

1. Utarbeta förslag på hur näringslivets inflytande i Sundsvall 
Business Region och påverkan på näringslivsservicen ska 
säkerställas. 

2. Utreda och återkomma med alternativa förslag på hur 
samarbetet med servicen till besöksnäringen kan utformas 
där ett av alternativen är en för besöksnäringen från 
Sundsvall Business Region fristående 
samarbetsorganisation. 

3. Gränsdragningen mellan Sundsvall Business Region och 
det pågående EU-projektet för utveckling av 
besöksnäringen tydliggörs. 

4. Utreda lämpligheten i att ett kommunalt bolag bedriver 
kommersiell verksamhet med framförallt koppling mot 
besöksnäringen och hur dessa delar av verksamheten kan 
hanteras inom ramen för Sundsvall Business Region eller 
på annat sätt. 

Bakgrund 
Koncernstaben föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bilda ett kom-
munalt näringslivsbolag som blir ett dotterbolag till Stadsbacken AB. I 
bolagets uppdrag ingår nyföretagarrådgivning, service till befintliga före-
tag samt service till verksamheter som vill etablera sig i Sundsvall. Bolag-
et ska även arbeta med att marknadsföra varumärket Sundsvall samt ansvara 
för turistbyråverksamheten. Bolaget föreslås starta den 1 januari 2012. 

Överläggning 
Magnus Sjödin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
av följande två att-satser: 
att näringslivets representanter ges möjlighet till nära dialog i den 
fortsatta processen, samt ges möjlighet att nominera 4 personer till 
styrelsen, 
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
senast 30 september 2011 med förslag på hur näringslivets representation 
i styrelsen tillgodoses. 
 
Han yrkar dessutom på ett tillägg på sidan två i ägardirektivet vilket 
innebär följande lydnad på punkten fem: 
Verka för att socialt företagande samt tredje sektorn utvecklas. 
 
Peder Björk (S) yrkar, med bifall av Anita Bdioui (S) och Anders 
Hedenius (S), att ärendet ska återremitteras med hänvisning till följande 
fyra punkter: 

1. Utarbeta förslag på hur näringslivets inflytande i Sundsvall 
Business Region och påverkan på näringslivsservicen ska 
säkerställas. 

2. Utreda och återkomma med alternativa förslag på hur samarbetet 
med servicen till besöksnäringen kan utformas där ett av 
alternativen är en för besöksnäringen från Sundsvall Business 
Region fristående samarbetsorganisation. 

3. Gränsdragningen mellan Sundsvall Business Region och det 
pågående EU-projektet för utveckling av besöksnäringen 
tydliggörs. 

4. Utreda lämpligheten i att ett kommunalt bolag bedriver kommer-
siell verksamhet med framförallt koppling mot besöksnäringen och 
hur dessa delar av verksamheten kan hanteras inom ramen för 
Sundsvall Business Region eller på annat sätt. 

 
Sammanträde ajourneras 20.50-21.15. 
 
Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels Magnus 
Sjödins (M) förslag och dels Peder Björk (S) m.fl. förslag om återremiss. 
Han ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Han finner ärendet ska återremitteras. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, de som 
röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA. De som röstar för att 
ärendet ska återremitteras röstar NEJ. 
 
Resultat, se även bilaga 4. 
44 JA-röster 
36 NEJ-röster 
1 avstår 
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Efter genomförd votering konstaterar ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar, i enlighet med kommunallagens bestämmelse 5:36 om minori-
tetsåterremiss, att återremittera ärendet. 

Jäv 
Diana Kapitanska (S) anmäler jäv och ersätts under paragrafen av Stefan 
Eriksson (S). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 252 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Förslag till bolagsordning för kommunalt näringslivsbolag  

2011-04-28, bilaga 1 
• Förslag till ägardirektiv för kommunalt näringslivsbolag 2011-04-28, 

bilaga 2 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2011-05-25 § 51 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 2011-05-02 
• Stadsbacken AB:s protokoll 2011-05-12 § 10 
 
– – – – 
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KS-2011-00047 
 

§ 216 Sundsvalls kommuns syn på stöd och 
samarbete med tredje sektorn – ett lokalt 
positionsdokument 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte anta föreslaget positionsdokument om Sundsvalls kommuns 

syn på stöd och samarbete med tredje sektorn, 
  
att det av nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och inte-

gration, (NAVI) beslutade positionsdokument angående stöd och 
samarbete med tredje sektorn tas med i planerad utredning om 
kommunens styrdokument. 

Bakgrund 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) 
beslutade 2010-02-24 § 4 att anta ett positionsdokument för stöd och 
samarbete med den tredje sektorn samt att föreslå kommunfullmäktige att 
anta ovan nämnda positionsdokument. 
 
Det finns idag många styrdokument inom Sundsvalls kommun och det är 
oklart hur dessa styr den kommunala verksamheten. Därför ska koncern-
staben under hösten 2011 genomföra en utredning kring kommunens styr-
dokument. 

Överläggning 
João Pinheiro (S) yrkar, med bifall av Kim G Ottosson (V), att ordet inte 
stryks i första att-satsen, vilket medför att andra att-satsen faller. 
 
Ingrid Möller (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels João 
Pinheiro (S) m.fl. förslag och dels kommunstyrelsens förslag. Han ställer 
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, nämligen Peder Björk, Anita 
Bdioui, Diana Kapitanska, Kjell B Andersson, Johanna Bergsten, Roland 
Grafström, Lars-Åke Andersson, Bodil Hansson, Anders Hedenius, 
Dorthy Eriksson, Janina Öhrberg, Leif Nilsson, Åsa Ulander, Håkan 
Byberg, Soili Sollén, Börje Bergström, João Pinheiro, Elisabeth Unander, 
Roger Johansson, Christina Nordenö, Niklas Säwén, Cathrine Edström, 
Lena Österlund, Bo Markusson, Lisa Lööf, Jan-Olov Lampinen, Ulla-Britt 
Lagergren, Tommy Eriksson, Marianne Sjöblom, Burhan Hussain, 
Britt-Marie Ståhl Olsson och Ann-Charlotte Evrung, samt samtliga 
ledamöter från Vänsterpartiet, nämligen Kim G Ottosson, Hans Zetterkvist, 
Claes Stockhaus och Hicham El Kahtib reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 253 
• Koncernstabens skrivelse 2011-05-02 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll 2010-02-24 § 4 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

skrivelse 2011-05-06 
• Förslag till lokalt positionsdokument 2009-10-27 
 
– – – – 
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KS-2011-00443 
 

§ 217 Plan- och bygglovstaxa 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa stadsbyggnadskontorets utarbetade förslag till ny plan- 

och bygglovstaxa, med den justeringen att texten ”2011” utgår från 
dokumentets beteckning, 

  
att taxan skall börja gälla från och med 2011-07-01. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till ny plan- och bygg-
lovstaxa. Taxeförslaget är baserat på ett underlag till sådan taxa utarbetat 
av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förslaget till förändring av 
taxan är främst föranledd av de nya uppgifter som ålagts stadsbyggnads-
nämnden, vilka är en direkt följd av den nya plan- och bygglagen som 
träder i kraft 2011-05-02. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 254 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-26 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-04-13 § 85 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-03-21 
• Förslag till plan- och bygglovstaxa gällande fr.o.m. 1 juli 2011 
 
– – – – 
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KS-2011-00378 
 

§ 218 Upphävande av Skolplan för Sundsvalls 
kommunala skolor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva Skolplan för Sundsvalls kommunala skolor från och med 1 

juli 2011. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog Skolplan för Sundsvalls kommunala skolor i 
maj 2004. I den nya skollagen försvinner kravet på skolplan, och mål för 
utbildningsprocessen fastställs numera i Mål och resursplanen. Därför 
föreslår barn- och utbildningsnämnden att skolplanen upphävs. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 256 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-11 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-03-30 § 46 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2011-03-07 
 
– – – – 
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KS-2011-00149 
 

§ 219 Reglemente för stadsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för stadsbyggnadsnämnden enligt upprättat 

förslag. 

Bakgrund 
Koncernstaben har upprättat ett förslag till nytt reglemente för stads-
byggnadsnämnden. Översynen av detta reglemente har skett i samverkan 
med stadsbyggnadskontorets olika avdelningar. 
 
Det nya reglementet har anpassats efter stadsbyggnadsnämndens nya 
förvaltningsorganisation efter årsskiftet 2010/2011. Samtidigt har beaktats 
viss ändrad lagstiftning i bl.a. den nya plan- och bygglagen som träder i 
kraft den 2 maj 2011. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 257 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-20 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2011-04-13 § 89 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-03-29 
• Förslag till reglemente för stadsbyggnadsnämnden 

 
– – – – 
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KS-2011-00380 
 

§ 220 Årlig redovisning av motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen av ej avslutade motioner till handlingarna. 

Bakgrund 
Ett antal motioner av äldre datum har av olika anledningar aldrig lett till 
något slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. Koncernstaben har 
gjort en sammanställning av sådana motioner. I kommunallagen 5 kap  
33 § anges att om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år 
från det att motionen väcktes ska detta och vad som framkommit vid be-
redningen anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen från vidare handläggning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 258 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-27 
• Bilaga ”Årlig redovisning av motioner” 2011-05-05 
 
– – – – 
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KS-2011-00235 
 

§ 221 Motion (KD) om möjligheten att starta familje-
klasser i Sundsvalls kommunala skolor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 

Bakgrund 
I motionen yrkas att kommunen ska ge möjlighet att starta familjeklasser i 
några av Sundsvalls kommunala grundskolor. Barn- och utbildnings-
nämnden har föreslagit att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30 § 259 
• Koncernstabens skrivelse 2011-04-07 
• Motion (KD) angående möjlighet att starta Familjeklass i Sundsvalls 

kommunala skolor, 2009-05-18 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-09-02 § 69 
• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2009-08-11 

 
– – – – 
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KS-2011-00015 
 

§ 222 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärende 

• Ekonomiavdelningens redovisning av förbrukningen av anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov 2011-06-07. 

 
– – – – 
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Ledamöter Parti  Tjänstgörande ers  
     

Björk, Peder (S) Ej § 201 på grund av jäv Adele Flodin § 201 
Bdioui, Anita (S)    
Kapitanska, Diana (S) Ej § 215 på grund av jäv Stefan Eriksson § 215 
Andersson, Kjell B (S) Ej § 198 på grund av jäv Adele Flodin § 198 
Sjöbom-Olsson, Marie (S)  Stefan Broman 

Johanna Bergsten 
§§ 182-194 (delvis) 
§§ 194 (delvis)-222 

Grafström, Roland (S)    
Fenell, Joanna (S)  Lars-Åke Andersson  
Hansson, Bodil (S)    
Hedenius, Anders (S)    
Eriksson, Dorthy (S)    
Öhrberg, Janina (S)    
Nilsson, Leif (S) Ej § 198 på grund av jäv Stefan Eriksson § 198 
Ulander, Åsa (S) Ej § 198 på grund av jäv Ronny Fröwall § 198 
Byberg, Håkan (S)    
Sollén, Soili (S)    
Väst, Jonas (S)  Börje Bergström  
Pinheiro, João (S)    
Unander, Elisabeth (S)    
Johansson, Roger (S)    
Nordenö, Christina (S)    
Säwén, Niklas (S)    
Edström, Cathrine (S) Ej § 196 på grund av jäv Ronny Fröwall § 196 
Österlund, Lena (S) Ej § 197 på grund av jäv Adele Flodin § 197 
Johansson, Martin (S)  Bo Markusson  
Sjöberg, Lena (S)  Lisa Lööf  
Lampinen, Jan-Olov (S)    
Lagergren, Ulla-Britt (S)    
Eriksson, Tommy (S)    
Sjöblom, Marianne (S)    
Hussain, Burhan (S)    
Asplund, Linda (S)  Britt-Marie Ståhl Olsson  
Evrung, Ann-Charlotte (S)    
Sjödin, Magnus (M)    
Emanuelz, Tom (M) §§ 182-194 (delvis)  Jörgen Tjernell §§ 194 (delvis)-222 
Adner, Mats-Johan (M) Ej §§ 201, 210 p.g.a. jäv Börje Israelsson §§ 201, 210 
Åslund Andersson, Ulla-Carin (M)  Jan Heijbel  
Jansson, Viktoria (M)    
Gäfvert, Mikael (M)    
Lohman, Eva (M)    
Bredberg, Sven (M)    
Broström, Malin (M)  Christina Ericsson  
Habib Effati (M)    
Andersson, Sara (M)    
Engström, Margareta (M)    
Engström, Rodney (M)    
Forsberg, Per-Magnus (M)    
Solander, Erland (M)    
Alm, Stefan (M)    
Swenson, Bertil (M)    
Lundin, Daniel (M)    
Bredberg, Hjördis (M) Ej § 198 på grund av jäv Börje Israelsson § 198 
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Ammor, Else (M)    
Gisslin Burman, Elisabeth (M)    
Westman, Alexandra (M)    
Åström, Efva (M)    
Nilsson, Elin (M)    
Ahlberg, Pär (M) §§ 182-193 Åse Johansson §§ 194-222 
Falk, Stefan (FP)    
Carlsson, Leif (FP)    
Lilja, Maria (FP)    
Engholm, Arne (FP) §§ 182-215 (delvis) Andreas Nilsson §§ 215 (delvis)-222 
Luthman, Annelie (FP)    
Persson, Lars (FP)    
Norgren, Ulla (FP)    
Forsberg, Hans (C)    
Mehlin, Mats (C)    
Kjellman, Linnéa (C)    
Zetterkvist, Hans (V)    
Stockhaus, Claes (V)    
Burman, Annicka (V)  Hicham El Kahtib  
Ottosson, Kim G (V)    
Brynielsson, Hans (KD) Ej § 197 på grund av jäv Ingen ersättare § 197 
Villaverde, Angel (MP)    
Rex, Mathias (MP)  MariAnne Andersson  
Ottosson, Sverker (MP)  Tina Hellberg  
Möller, Ingrid (MP)    
Algotsson, Maria (MP)    
Walfridsson, Anna (SD) §§ 182-195 Ove Skalin §§ 196-222 
Skalin, Johnny (SD) §§ 182-215 (delvis) Jan Selander §§ 215 (delvis)-222 
Nordlund, Sven (SD)    
Björnefax, Jan (SD)    
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Ersättare Parti  
   

Broman, Stefan (S) Närvarande och tjänstgörande §§ 182-194 (delvis) 
Österlund, Veronica (S) Ej närvarande 
Andersson, Lars-Åke (S) Tjänstgörande 
Bergsten, Johanna (S) Närvarande, tjänstgörande §§ 194 (delvis)-222 
Bergström, Börje (S) Tjänstgörande 
Flodin, Adele (S) Närvarande §§ 182-215, tjänstgörande §§ 197-198, 201 
Sjödin, Michael (S) Ej närvarande 
Selander, Åsa (S) Närvarande §§ 182-194 (delvis) 
Eriksson, Stefan (S) Tjänstgörande §§ 198, 215 
Fröwall, Ronny (S) Närvarande, tjänstgörande §§ 196, 198 
Andersson, Olof (S) Närvarande 
Helenius, Priscilda (S) Närvarande 
Markusson, Bo (S) Tjänstgörande 
Lööf, Lisa (S) Tjänstgörande 
Burvall, Niklas (S) Ej närvarande 
Ståhl Olsson, Britt-Marie (S) Tjänstgörande 
Heijbel, Jan (M) Tjänstgörande 
Svensson, David (M) Ej närvarande 
Löfgren, Lars (M) Ej närvarande 
Israelsson, Börje (M) Närvarande, tjänstgörande §§ 198, 201, 210 
Ericsson, Christina (M) Tjänstgörande 
Johansson, Åse (M) Närvarande, tjänstgörande §§ 194-222 
Tjernell, Jörgen (M) Närvarande, tjänstgörande §§ 194 (delvis)-222 
Ericsson, Sigbritt (M) Närvarande §§ 182-194 (delvis) 
Karlsson, Inga-Britta (M) Ej närvarande 
Jacobsson, Peter (M) Ej närvarande 
Norén, Eva (M) Ej närvarande 
Nilsson, Marianne (M) Närvarande 
Bergh, Bo (M) Närvarande §§ 182-215 (delvis) 
Schelin, Tobias (FP) Närvarande §§ 182-194 (delvis) 
Räfsbäck, Maria (FP) Närvarande §§ 182-215 (delvis) 
Nilsson, Andreas (FP) Närvarande, tjänstgörande §§ 215 (delvis)-222 
Melsom, Marie (FP) Närvarande 
Bergkvist, Kjell (C) Närvarande §§ 182-215 (delvis) 
Åström, Maria (C) Närvarande §§ 182-194 (delvis) 
Rüdiger, Christiane (V) Närvarande §§ 182-194 (delvis) 
El Kahtib, Hicham (V) Tjänstgörande 
Norlin, Liza-Maria (KD) Närvarande §§ 182-194 (delvis) 
Hörnqvist, Bertil (KD) Närvarande §§ 182-194 (delvis) 
Andersson, MariAnne (MP) Tjänstgörande 
Hellberg, Tina (MP) Tjänstgörande 
Norlin, Sture (MP) Närvarande §§ 182-194 (delvis) 
Skalin, Ove (SD) Närvarande, tjänstgörande §§ 196-222 
Selander, Jan (SD) Närvarande och tjänstgörande §§ 215 (delvis)-222 
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Ledamöter Parti Tjänstgörande ers JA NEJ AVSTÅR FRÅNV. 
       

Björk, Peder (S)  X    
Bdioui, Anita (S)  X    
Kapitanska, Diana (S)  X    
Andersson, Kjell B (S)  X    
Sjöbom-Olsson, Marie (S) Stefan Broman X    
Grafström, Roland (S)  X    
Fenell, Joanna (S) Lars-Åke Andersson X    
Hansson, Bodil (S)  X    
Hedenius, Anders (S)  X    
Eriksson, Dorthy (S)  X    
Öhrberg, Janina (S)  X    
Nilsson, Leif (S)  X    
Ulander, Åsa (S)  X    
Byberg, Håkan (S)  X    
Sollén, Soili (S)  X    
Väst, Jonas (S) Börje Bergström X    
Pinheiro, João (S)  X    
Unander, Elisabeth (S)  X    
Johansson, Roger (S)  X    
Nordenö, Christina (S)  X    
Säwén, Niklas (S)  X    
Edström, Cathrine (S)  X    
Österlund, Lena (S)  X    
Johansson, Martin (S) Bo Markusson X    
Sjöberg, Lena (S) Lisa Lööf X    
Lampinen, Jan-Olov (S)  X    
Lagergren, Ulla-Britt (S)  X    
Eriksson, Tommy (S)  X    
Sjöblom, Marianne (S)  X    
Hussain, Burhan (S)  X    
Asplund, Linda (S) Britt-Marie Ståhl Olsson X    
Evrung, Ann-Charlotte (S)  X    
Sjödin, Magnus (M)  X    
Emanuelz, Tom (M)  X    
Adner, Mats-Johan (M)  X    
Åslund Andersson, Ulla-Carin (M) Jan Heijbel X    
Jansson, Viktoria (M)  X    
Gäfvert, Mikael (M)     X 
Lohman, Eva (M)  X    
Bredberg, Sven (M)  X    
Broström, Malin (M) Christina Ericsson X    
Habib Effati (M)  X    
Andersson, Sara (M)  X    
Engström, Margareta (M)  X    
Engström, Rodney (M)  X    
Forsberg, Per-Magnus (M)  X    
Solander, Erland (M)  X    
Alm, Stefan (M)  X    
Swenson, Bertil (M)  X    
Lundin, Daniel (M)  X    
Bredberg, Hjördis (M)  X    
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Ammor, Else (M)  X    
Gisslin Burman, Elisabeth (M)  X    
Westman, Alexandra (M)  X    
Åström, Efva (M)  X    
Nilsson, Elin (M)  X    
Ahlberg, Pär (M)  X    
Falk, Stefan (FP)  X    
Carlsson, Leif (FP)  X    
Lilja, Maria (FP)  X    
Engholm, Arne (FP)  X    
Luthman, Annelie (FP)  X    
Persson, Lars (FP)  X    
Norgren, Ulla (FP)  X    
Forsberg, Hans (C)  X    
Mehlin, Mats (C)  X    
Kjellman, Linnéa (C)  X    
Zetterkvist, Hans (V)  X    
Stockhaus, Claes (V)  X    
Burman, Annicka (V) Hicham El Kahtib X    
Ottosson, Kim G (V)  X    
Brynielsson, Hans (KD)  X    
Villaverde, Angel (MP)  X    
Rex, Mathias (MP) MariAnne Andersson X    
Ottosson, Sverker (MP) Tina Hellberg X    
Möller, Ingrid (MP)  X    
Algotsson, Maria (MP)  X    
Walfridsson, Anna (SD)   X   
Skalin, Johnny (SD)   X   
Nordlund, Sven (SD)   X   
Björnefax, Jan (SD)   X   
   76 4 0 1 

 



 

 Voteringslista 
 § 194 Mål och resursplan för 2012 med plan för 
2013–2014 
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2011-06-20 

Bilaga 3 
 
 
 
Sida  
1 (3) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

Ledamöter Parti Tjänstgörande ers JA NEJ AVSTÅR FRÅNV. 
       

Björk, Peder (S)   X   
Bdioui, Anita (S)   X   
Kapitanska, Diana (S)   X   
Andersson, Kjell B (S)   X   
Sjöbom-Olsson, Marie (S) Johanna Bergsten  X   
Grafström, Roland (S)   X   
Fenell, Joanna (S) Lars-Åke Andersson  X   
Hansson, Bodil (S)   X   
Hedenius, Anders (S)   X   
Eriksson, Dorthy (S)   X   
Öhrberg, Janina (S)   X   
Nilsson, Leif (S)   X   
Ulander, Åsa (S)   X   
Byberg, Håkan (S)   X   
Sollén, Soili (S)   X   
Väst, Jonas (S) Börje Bergström  X   
Pinheiro, João (S)   X   
Unander, Elisabeth (S)   X   
Johansson, Roger (S)   X   
Nordenö, Christina (S)   X   
Säwén, Niklas (S)   X   
Edström, Cathrine (S)   X   
Österlund, Lena (S)   X   
Johansson, Martin (S) Bo Markusson  X   
Sjöberg, Lena (S) Lisa Lööf  X   
Lampinen, Jan-Olov (S)   X   
Lagergren, Ulla-Britt (S)   X   
Eriksson, Tommy (S)   X   
Sjöblom, Marianne (S)   X   
Hussain, Burhan (S)   X   
Asplund, Linda (S) Britt-Marie Ståhl Olsson  X   
Evrung, Ann-Charlotte (S)   X   
Sjödin, Magnus (M)  X    
Emanuelz, Tom (M) Jörgen Tjernell X    
Adner, Mats-Johan (M)  X    
Åslund Andersson, Ulla-Carin (M) Jan Heijbel X    
Jansson, Viktoria (M)  X    
Gäfvert, Mikael (M)  X    
Lohman, Eva (M)  X    
Bredberg, Sven (M)  X    
Broström, Malin (M) Christina Ericsson X    
Habib Effati (M)  X    
Andersson, Sara (M)  X    
Engström, Margareta (M)  X    
Engström, Rodney (M)  X    
Forsberg, Per-Magnus (M)  X    
Solander, Erland (M)  X    
Alm, Stefan (M)  X    
Swenson, Bertil (M)  X    
Lundin, Daniel (M)  X    
Bredberg, Hjördis (M)  X    



 

 Voteringslista 
 § 194 Mål och resursplan för 2012 med plan för 
2013–2014 
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2011-06-20 

Bilaga 3 
 
 
 
Sida  
2 (3) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

Ammor, Else (M)  X    
Gisslin Burman, Elisabeth (M)  X    
Westman, Alexandra (M)  X    
Åström, Efva (M)  X    
Nilsson, Elin (M)  X    
Ahlberg, Pär (M) Åse Johansson X    
Falk, Stefan (FP)  X    
Carlsson, Leif (FP)  X    
Lilja, Maria (FP)  X    
Engholm, Arne (FP)  X    
Luthman, Annelie (FP)  X    
Persson, Lars (FP)  X    
Norgren, Ulla (FP)  X    
Forsberg, Hans (C)  X    
Mehlin, Mats (C)  X    
Kjellman, Linnéa (C)  X    
Zetterkvist, Hans (V)   X   
Stockhaus, Claes (V)   X   
Burman, Annicka (V) Hicham El Kahtib  X   
Ottosson, Kim G (V)   X   
Brynielsson, Hans (KD)  X    
Villaverde, Angel (MP)  X    
Rex, Mathias (MP) MariAnne Andersson X    
Ottosson, Sverker (MP) Tina Hellberg X    
Möller, Ingrid (MP)    X  
Algotsson, Maria (MP)  X    
Walfridsson, Anna (SD)    X  
Skalin, Johnny (SD)    X  
Nordlund, Sven (SD)    X  
Björnefax, Jan (SD)    X  
   40 36 5 0 

 



 

 Voteringslista 
 § 215 Bildande av kommunalt näringslivsbolag 
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2011-06-20 

Bilaga 4 
 
 
 
Sida  
1 (3) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

Ledamöter Parti Tjänstgörande ers JA NEJ AVSTÅR FRÅNV. 
       

Björk, Peder (S)   X   
Bdioui, Anita (S)   X   
Kapitanska, Diana (S) Stefan Eriksson  X   
Andersson, Kjell B (S)   X   
Sjöbom-Olsson, Marie (S) Johanna Bergsten  X   
Grafström, Roland (S)   X   
Fenell, Joanna (S) Lars-Åke Andersson  X   
Hansson, Bodil (S)   X   
Hedenius, Anders (S)   X   
Eriksson, Dorthy (S)   X   
Öhrberg, Janina (S)   X   
Nilsson, Leif (S)   X   
Ulander, Åsa (S)   X   
Byberg, Håkan (S)   X   
Sollén, Soili (S)   X   
Väst, Jonas (S) Börje Bergström  X   
Pinheiro, João (S)   X   
Unander, Elisabeth (S)   X   
Johansson, Roger (S)   X   
Nordenö, Christina (S)   X   
Säwén, Niklas (S)   X   
Edström, Cathrine (S)   X   
Österlund, Lena (S)   X   
Johansson, Martin (S) Bo Markusson  X   
Sjöberg, Lena (S) Lisa Lööf  X   
Lampinen, Jan-Olov (S)   X   
Lagergren, Ulla-Britt (S)   X   
Eriksson, Tommy (S)   X   
Sjöblom, Marianne (S)   X   
Hussain, Burhan (S)   X   
Asplund, Linda (S) Britt-Marie Ståhl Olsson  X   
Evrung, Ann-Charlotte (S)   X   
Sjödin, Magnus (M)  X    
Emanuelz, Tom (M) Jörgen Tjernell X    
Adner, Mats-Johan (M)  X    
Åslund Andersson, Ulla-Carin (M) Jan Heijbel X    
Jansson, Viktoria (M)  X    
Gäfvert, Mikael (M)  X    
Lohman, Eva (M)  X    
Bredberg, Sven (M)  X    
Broström, Malin (M) Christina Ericsson X    
Habib Effati (M)  X    
Andersson, Sara (M)  X    
Engström, Margareta (M)  X    
Engström, Rodney (M)  X    
Forsberg, Per-Magnus (M)  X    
Solander, Erland (M)  X    
Alm, Stefan (M)  X    
Swenson, Bertil (M)  X    
Lundin, Daniel (M)  X    
Bredberg, Hjördis (M)  X    
Ammor, Else (M)  X    



 

 Voteringslista 
 § 215 Bildande av kommunalt näringslivsbolag 
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2011-06-20 

Bilaga 4 
 
 
 
Sida  
2 (3) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

Gisslin Burman, Elisabeth (M)  X    
Westman, Alexandra (M)  X    
Åström, Efva (M)  X    
Nilsson, Elin (M)  X    
Ahlberg, Pär (M) Åse Johansson X    
Falk, Stefan (FP)  X    
Carlsson, Leif (FP)  X    
Lilja, Maria (FP)  X    
Engholm, Arne (FP) Andreas Nilsson X    
Luthman, Annelie (FP)  X    
Persson, Lars (FP)  X    
Norgren, Ulla (FP)  X    
Forsberg, Hans (C)  X    
Mehlin, Mats (C)  X    
Kjellman, Linnéa (C)  X    
Zetterkvist, Hans (V)   X   
Stockhaus, Claes (V)   X   
Burman, Annicka (V) Hicham El Kahtib  X   
Ottosson, Kim G (V)   X   
Brynielsson, Hans (KD)  X    
Villaverde, Angel (MP)  X    
Rex, Mathias (MP) MariAnne Andersson X    
Ottosson, Sverker (MP) Tina Hellberg X    
Möller, Ingrid (MP)    X  
Algotsson, Maria (MP)  X    
Walfridsson, Anna (SD) Ove Skalin X    
Skalin, Johnny (SD) Jan Selander X    
Nordlund, Sven (SD)  X    
Björnefax, Jan (SD)  X    
   44 36 1 0 
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