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Tid 
Ajournering 

Kl. 13.00-17.50 
Kl 15.10-15.30 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Voteringar Voteringsresultat enligt bilagorna 2-4 

Sekreterare Johanna Kangas  

Justeras 2011-12-22 

  

  

Underskrifter Rodney Engström Johanna Kangas  
 ordförande sekreterare 

  

  

 Arne Engholm Bo Markusson 
 Justerare Justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 302-330, samt bilagorna 1-4.  
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-12-19 2011-12-22 2011-12-22 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 
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Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

http://www.sundsvall.se/


 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-12-19 2 
 

 
 
 
 

Justering 

Att jämte ordföranden Rodney Engström eller 1:e vice ordföranden 
Marianne Sjöblom eller 2:e vice ordföranden Angel Villaverde justera 
dagens protokoll utses Arne Engholm med Sverker Ottosson som ersättare 
och Bo Markusson med Diana Kapitanska som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2011-00032 
 

§ 302 Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om aktuella frågor:  
 
• Hållbar tillväxt 
• Projekt Valfrihet och mångfald 
• Sveriges bästa skola 2021 
• Näringslivsklimatet 
• Kommunens ekonomi  
• Infrastrukturfrågor  
 

– – – – 
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KS-2011-00028 
 

§ 303 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. 
 
• Bengt Aldén frågar om oljan i Korsta kan ersättas med bioolja. 

o Varför göra ytterligare en miljardinvestering i en ny panna om 
syftet är att få bort oljan? 

o Varför inte tala om för svenska skogsbolag att Sundsvall Energi är 
mycket intresserade av att köpa förnybar olja istället för fossil 
olja? 

o Mycket tyder på att sådana anläggningar kommer att byggas inom 
nåt år i Sverige. Både Sveaskog och Billerud har långt framskridna 
planer. Grot in – grön eldningsolja ut. Visst låter det bra? Möjlig-
heten finns, men vill ni ta den? 

Sverker Ottosson (MP), infrastruktur- och serviceutskottets ordförande, 
svarar att frågan får undersökas närmare, om det är möjligt att få till en 
sådan bioolja. Vi ska vara öppna för lösningar av olika slag. Vi har en 
ganska gedigen utredning från Sundsvalls Energi annars, där man har tittat 
på olika typer av energislag, men sedan är det också en fråga om att få till 
ekonomin i det hela.   
 
• Per-Anders Borgström frågar om västlig genomfart (E14 och trafik till 

och från Kombiterminalen). 
o Ställde en fråga som besvarades i protokoll från 2011-09-26. 

Svaret var följande: ”Erland Solander (M), stadsbyggnads-
nämndens ordförande, svarar att det förts diskussioner med 
Trafikverket, och att Trafikverket nu gör en förstudie. Det går 
därmed inte i dagsläget att ge något svar. Senare i vinter eller 
efter årsskiftet vet vi mer”. I dokumenten kring samrådet avseende 
detaljplan för Sundsvalls Logistikpark, framgår det i en bilaga att 
planerna har tagit form. I bilaga 2 beskrivs en framtida transport-
korridor mellan E14 och planområdet. Frågan återstår obesvarad. 
Nu när det verkar som att förstudien är klar, kommer då kommun-
fullmäktige att stå bakom förslaget att dra tung trafik genom 
Granloholm och Bydalen på Hulivägen? 

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att det 
som finns med i en bilaga till detaljplanen är material från våren 2009 då 
Vägverket förmedlade de tankar som de då hade om en möjlig förbindelse. 
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Det som står i materialet gäller fortfarande. Trafikverket har dock nu 
kommenterat i sitt samrådsyttrande att en förstudie pågår om olika 
alternativ för en tänkbar transportkorridor. Detta kommer att uppdateras i 
en kommande utställningshandling. Förstudien är ganska nyss påbörjad. 
Den är inte klar än och kommer nog inte att bli det förrän en bit in på 
nästa år. Innan ska vi dessutom som kommun vara med och prata med 
Trafikverket om den.  
 
• Fredrik Wall frågar om sandning och avstängning av trappan mellan 

vårdcentralen och kommunhuset vintertid. Är det tänkt att man ska gå 
runt vårdcentralen, där bilar och bussar passerar, trottoar saknas, och 
sikten är skymd?  

Rodney Engström (M), kommunfullmäktiges ordförande, svarar att han tar 
med sig frågan till landstinget och pratar med primärvårdschefen Lennart 
Moberg.  
 
• Eva Eriksson frågar om arvoden. 

o Hur kan de styrande inom kommunen förklara att det betalas ut 
arvoden till ledamöter som aldrig deltar eller finns på plats när 
möten hålls? 

Lars Persson (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar det finns två 
typer av arvoden i kommunen, sammanträdesarvoden och årsarvoden. 
Gällande sammanträdesarvoden får man ersättning för de sammanträden 
som man deltar i. Det handlar generellt sett om fritidspolitiker. Man får 
halv eller heldagsersättning, beroende på hur länge sammanträdet håller 
på. Man får också ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för 
resekostnader, och andra eventuella utlägg man har i samband med 
sammanträdet.  
 
För vissa uppdrag utgår ett årsarvode, det vill säga att man har en fast 
inkomst från Sundsvalls kommun så länge man har det uppdrag som man 
har. För dem som har mer än 40 % i arvode, så utgår inga sammanträdes-
arvoden för de uppdragen. För dem som har ett fast årsarvode under 40 %, 
så utgår sammanträdesarvode.  
 
Arvodeskommittén i kommunen bedömer hur arvodena ska sättas. 
Arvodena ska motsvara ungefär den arbetsbelastning som själva uppdraget 
har. Skulle det vara så att en förtroendevald med ett fast arvode inte har 
möjlighet att vara med på sammanträdena under en längre tid, så är det 
något som det inte ska utgå arvoden för. Sammanträdesarvodena utgår ju 
ändå inte, och är det så att man inte heller kan fullgöra sitt uppdrag där 
man har ett fast årsarvode, så är det någonting som man bör se över. Detta 
bör hanteras inom partiet där man har blivit nominerad.  
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• Siw Norberg frågar om personlig assistans. 
o Undrar hur kommunen har tänkt, när de vill sälja ut assistansen 

m.m.? 
Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att det är beklagligt, 
att det skapar en oro för personalen. Vi i koalitionen har tillfört över 50 
miljoner kronor till socialtjänstens område under 2012 men trots det så har 
vi ändå besparingar som vi måste göra för att komma ner i den ram som vi 
har att röra oss med.  
 
Vi har valt bland annat att gå ut och upphandla den delen av personlig 
assistans som kommunen handhar för att vi anser att det är en åtgärd som 
minst drabbar brukarna. Jag försäkrar att brukarna också i fortsättningen 
kommer att få den personliga assistans som de har rätt till och behöver. 
Att vi nu upphandlar den tredjedel av marknaden som vi har av personlig 
assistens innebär inte att vi i kommunen frånhänder oss ansvaret för tjänst-
en, vi kommer fortfarande att ha det fulla ansvaret, men att tillhandahålla 
den personliga assistansen kommer att läggas ut på andra utförare.  
 
Och vad det gäller personalen, så kommer vi att upphandla på så sätt att 
det blir personalövertagande. Det innebär att personalen får välja att följa 
med till den utförare som får uppdraget. Eller så kan man välja att stanna 
kvar hos kommunen, och då är det vanliga anställningsregler som gäller.  
 
• Annelie Hägglund frågar om försäljningen av assistansen. 

o Angående försäljningen av assistansen. Har ni ens tänkt på dem 
som har assistans? Hur de känner det? Har ni någon som ni känner 
som har assistans? Vilket assistansbolag har de valt? Att sälja 
assistansen inom kommunen, vad innebär det för dem som har 
den?  

Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att hon än en gång 
beklagar att det blir oro för personalen. Gällande brukarna har vi 
funderingar på att upphandla på ett sådant sätt att det blir kontinuitet. Man 
kan göra det, och upphandlingsunderlagen brukar bli väldigt omfattande. 
Jag har sett ett sådant på 36 sidor, och det var väldigt omfattande krav.  
 
Det finns många bra privata företag och kooperativ inom branschen för 
personlig assistans, som gör väldigt bra mänskligt resultat för brukarna 
och som har väldigt nöjda brukare och väldigt nöjd personal. Jag tror att 
det här kommer att bli väldigt bra för brukarna, och jag hoppas att det blir 
bra för personalen.  
 
• Pierina Sundberg frågar om utförsäljningen av välfärdstjänsterna i 

Sundsvalls kommun med bland annat följande frågor:  
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o Vad händer med de assistenter med tillsvidareanställning som inte 
vill "flytta" till det vinnande företaget utan vill ha kvar sin tjänst i 
Sundsvalls Kommun? 

o Hur kan ni nedvärdera Kommunen så fatalt som arbetsgivare som i 
denna mening (citat ST 5/12); "...Personalen får samtidigt bättre 
möjligheter att förverkliga sina egna idéer och visioner för att 
förbättra hemtjänsten..."? 

Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att hon redan svarat 
på det mesta som går att svara på.  
 
Vad det gäller assistenter med tillsvidareanställning kommer det att bli 
möjligt att välja att flytta med till ett vinnande företag eller kooperativ 
som vunnit upphandlingen, eller så väljer man att stanna kvar inom 
kommunen och då gäller vanliga arbetsrättsliga principer.  
 
Vi nedvärderar absolut inte kommunen, här finns det massor med 
hängiven personal som jobbar varje dag. Vi tror att valfrihet och 
konkurrens också driver kvalitén i vår egen verksamhet och gör att 
personalen faktiskt kan få mer att säga till om, och kanske även får mer 
utlopp för sina visioner och idéer, även inom vår egen verksamhet. 
Grunden för vår ideologi är att vi tror på människan och vi tror också på 
vår egen personal.  
 
• Lars Felländer frågar bland annat följande angående 

kommunfullmäktiges beslutsärende om expropriation av fastigheter.  
o Hur kan kommunen ansöka om expropriation utan att 

förhandlingar ägt rum? 
o Kan inte kommunfullmäktige återremittera ärendet till kommunens 

mark och exploateringsavdelning med anledning av ovanstående? 
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att 
stadsbyggnadsavdelnings markavdelning i december 2010 skickade ut ett 
brev till alla berörda fastighetsägare om att processen kommer att 
påbörjas. Kommunen har tagit kontakt med fastighetsägarna via brev, 
telefon, och besök. I de flesta fall har man gjort personliga besök, i något 
fall har det skett via telefon.  
 
Det här är en process som måste gå till på ett visst sätt från kommunens 
sida, vi måste ha en värdering att utgå ifrån. Den måste göras av en 
oberoende part. Vi kan varken ha det så att kommunen själv, eller den som 
säljer, är den som ska bestämma priset. Det finns certifierade aktörer som 
gör sådant här. När värderingen är gjord har vi en grund att börja budet 
ifrån. Förhandlingen inleds när man träffas och funderar på vem det är 
som ska göra värderingen. Processen måste se ut på samma sätt för alla 
fastighetsägare, vi måste hantera alla lika från kommunens sida.  
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Vi kommer idag att ha ett par sådana här fall till beslut. I åtta fall har det 
gjorts värderingar, men dessa har inte godkänts av fastighetsägarna. Det är 
ett av skälen till att vi nu skriver att vi inte kommer vidare. I två fall så är 
det inte gjort någon värdering, och det kan till exempel bero på att man 
först vill rusta upp fastigheten innan man värderar den.  
 
Vi tycker att förhandlingar har ägt rum. Det har gjorts på rätt sätt. Vi har 
kontaktat fastighetsägarna och påbörjat diskussioner om inlösen. Sedan 
har man då i ett antal fall inte godkänt den värdering som är gjord. Vi har 
samrått med kommunens jurister i frågan, så att det ska bli rätt.  
 
Det är klart att fullmäktige kan återremittera ärendet till kommunens 
mark- och exploateringsavdelning: Jag tycker inte att vi bör göra det, och 
jag ser heller inte att detta skulle ge någonting. Processen ser ut på det här 
sättet ändå. Sedan förstår jag och vi att det här är en jobbig process. Man 
har vetat om det här i ett par år, men nu börjar det bli allvar av det hela, 
och det är väl då det börjar kännas extra mycket. Det har jag full förståelse 
för. Men vi som kommun måste sköta detta på ett likvärdigt sätt för alla 
fastighetsägare, och det tycker jag att vi har gjort.  
 
• Nils Larsson frågar bland annat följande:  

o Är utredningen som föranledde sammanslagningen av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnderna och tillhörande kontor är ett hemligt 
dokument?  

o Vart går våra skattepengar? Varför är inte Sundsvall med i 
Skattekollen.se?  

Den första frågan besvaras av Erland Solander (M), stadsbyggnads-
nämndens ordförande, och den andra frågan besvaras av Lars Persson 
(FP), kommunstyrelsens vice ordförande.  
 
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att 
frågeställaren hänvisar till ett fullmäktigebeslut från i juni i fjol, då 
fullmäktige tog ställning till olika förslag på hur de kommunala 
förvaltningarna skulle se ut. Det fanns då två alternativ, det fanns ett 
majoritetsalternativ från dåvarande majoriteten, sedan hade Alliansen ett 
annat förslag. I Alliansens förslag så ingick det då att slå ihop miljö och 
stadsbyggnads, förutom Centerpartiet, som hade en fundering om att 
eventuellt behålla två förvaltningar men ha en nämnd. Det är hur 
politikerna tyckte då i alla fall.  
 
Den dåvarande majoriteten tyckte att vi ska ha det som vi har det nu. Hur 
läget ser ut i dag vet jag inte, frågan har inte varit uppe för diskussion i 
Koalitionen, kommer kanske inte att bli det under den här perioden så vitt 
jag kan bedöma.  
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Frågeställaren hänvisar till en utredning eller förstudie som Peder Björk 
ska ha hänvisat till i samband med fullmäktigebeslutet. Det togs med, eller 
nämndes, i underlaget, om att det ska göras en förstudie om kommun-
koncernens, och förvaltningarnas ledning och verksamhetsstöd. Det kan 
vara den som frågeställaren hänvisar till. Det har egentligen inget att göra 
med hur förvaltningarna organiseras, utan om stödet inom förvaltningarna. 
Det som vi hade till bakgrund för fullmäktigebeslutet är inte hemligt. Det 
kan jag skicka till frågeställaren om det önskas.  
 
Lars Persson (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar att han inte 
vet varför Sundsvall inte är med i Skattekollen.se. I Sundsvalls kommun 
görs en ordentlig redovisning i den samlade årsredovisningen. Den hand-
lar om vart pengarna går och hur de används, men också hur Sundsvall 
utvecklas inom viktiga områden i form av statistik och diagram för att vi 
ska kunna se Sundsvalls utveckling i det positiva och i det negativa som 
faktiskt sker.  
 
I det senaste numret av vår personaltidning, Skopet, hade man en väldigt 
smidig sammanställning. Om man har en hundralapp så går ungefär 40 
kronor av den till utbildning, 38 kronor till vård och omsorg, samhälls-
byggnad kostar nio kronor, näringsliv och arbete kostar sju kronor, fritid 
och kultur kostar sex kronor. Ungefär så fördelar sig pengarna. Detta är 
inte exakt 100 kronor, det finns en del avrundningsbekymmer.  
 
– – – – 
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KS-2011-00022 
 

§ 304 Tema: Naturfrågor och beslutsfattande 
 
Miljödirektör Andreaz Strömgren och Helén Lundahl, avdelningschef 
stadsbyggnadskontoret, informerar om naturfrågor och om gällande lagar 
och styrdokument som behöver beaktas vid beslutsfattande.  

 

– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-12-19 11 
 

 
 
KS-2011-00022 
 

§ 305 Information om revisionens arbete 2011 
 
Jan Sundvall, ordförande i kommunrevisionen, berättar om 
kommunrevisorernas verksamhet 2011 och om upphandlingen av 
revisionstjänster. Han svarar också på ledamöternas frågor.  
 

– – – – 
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§ 306 Korta frågor - korta svar 
• Hans Forsberg (C) frågar Åsa Ulander (S) om oppositionen verkligen 

vill spara 7,5 miljoner kronor på SFI, vilket blir konsekvensen av att 
(S) och (V) vill prioritera vuxenutbildningen med 7 miljoner kronor 
enligt en insändare i tidningen igår?  

Åsa Ulander (S) svarar att så verkligen inte är fallet. Oppositionen vill 
lägga minst 7 miljoner av det överskott de har i kompletteringsbudgeten 
och öronmärka dem till Komvux. Vi ska lägga dit minst sju miljoner till, 
för att vårt överskott är lite större än ert överskott, och de pengarna gör sig 
bättre om de används offensivt i verksamheten.  
 
• João Pinheiro (S) frågar Sven Bredberg (M) om majoriteten ämnar 

spara pengar på den centrala administrationen inom skolan, eller om 
majoriteten har ändrat sig?  

Sven Bredberg (M) svarar att majoriteten inte har ändrat sig. Besparingar 
inom den centrala administrationen håller på att genomföras. Det finns sju 
miljoner kronor budgeterade för omställning till den nya ledningsorganisa-
tionen. Pengarna har ännu inte utnyttjats.  
 
Med några få undantag går grundskolorna och gymnasiet med stora 
underskott. Det här balanseras delvis av minskad administration. När det 
gäller den nya ledningsorganisationen så är grundtanken dels att minska 
administrationen, och att se till att administrationen läggs på rätt nivå. Det 
vill säga, där verksamheten bedrivs. Den som behöver administrativt stöd 
är den enskilda rektorn. Därför anställs intendenterna, och då får 
rektorerna mer tid i klassrummen, och för det pedagogiska ledarskapet.  
 
• Soili Sollén (S) frågar Else Ammor (M) angående införandet av Lag 

om valfrihetssystem (LOV): Kommer ni att garantera kollektivavtal 
för dem som är anställda av andra utförare än kommunen inom LOV?  

Else Ammor (M) svarar att de inte har något emot kollektivavtal. Det ska 
vara bra ordning på arbetsmarknaden. Frågan om vi kan ställa krav på 
kollektivavtal finns det olika bud om. Kommerskollegium hade ett bud, att 
man kunde det, men jag har läst en utredning från landstinget, om att det 
strider mot proportionalitetsprincipen. Jag måste bli svaret skyldig om vi 
kan kräva det eller inte. Vi kan inte ställa upp krav som sedan inte kommer 
att hålla, men det är klart att om man jobbar bra så ska man ha bra villkor.  
 
– – – – 
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KS-2011-00082 
 

§ 307 Frågor till nämndsordföranden 
 
• Åsa Ulander (S) frågar Hans Forsberg (C) om majoriteten kommer att 

kompensera Komvux i Sundsvall för det minskade statsbidraget? 
Hans Forsberg (C), ordförande för nämnden för arbetsmarknad, vuxen-
utbildning och integration (NAVI), svarar att vuxenutbildningen inte 
kommer att kunna kompenseras fullt ut för det minskade statsbidraget, det 
handlar om för mycket pengar. Vi arbetar dock för att ”dämpa fallet”, så 
att det inte ska bli så tungt.  
 
Därefter sker ett replikskifte mellan frågeställaren och svaranden.  
 
• Peder Björk (S) frågar Lars Persson (FP) om vad han tycker om att 

regeringen drar ner 1 500 platser på Mittuniversitetet? 
Lars Persson (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, svarar att minsk-
ningen av utbildningsplatser beror på den tidigare utbyggnad av platser 
som skedde under de två tidigare åren, under värsta finanskrisen. Det är 
känt att det skulle ske en minskning, och också att den skulle drabba 
Mittuniversitetet.  
 
Det är synd att det sker en minskning av platser. Vi behöver få mer högre 
utbildning i Sundsvall. Det blir ett bekymmer om vi inte kan erbjuda 
högre utbildning i Sundsvall, då det är sämre tradition i vår region än i 
andra regioner att gå till högre utbildning från gymnasiet. Närhetsfaktorn 
kan vara viktig. Regelbundna träffar sker med Mittuniversitetet, vi har haft 
kontakter med departement, ansvariga statsråd, under det här året, för att 
diskutera frågan.  
 
Därefter sker ett replikskifte mellan frågeställaren och svaranden.  
 
• Anders Hedenius (S) frågar Hans Forsberg (C) om vad ett namnbyte 

för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, och integration 
(NAVI) kostar?  

Hans Forsberg (C), ordförande för nämnden för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration, svarar att ett namnbyte innebär måttliga 
förändringar, och att nämnden inte har någon uppgift om pris. 
• I en följdfråga frågar Anders Hedenius om Hans Forsberg kan 

återkomma med en uppgift om pris?  
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Hans Forsberg svarar att han kan göra detta, när de vet att det blir ett 
namnbyte.  
 
• Anders Hedenius (S) frågar Birgir Hjörleifsson (MP) med anledning 

av en artikel i tidningen om vindkraft. I artikeln stod att kommunala 
bolag i allmänhet och Sundsvall Energi i synnerhet ska engagera sig i 
frågan.  
Hur har miljönämndens ordförande och miljöpartiet tänkt sig att 
Sundsvall Energi skulle finansiera investeringarna i vindkraft?  

• Och, för en månad sedan sa Miljöpartiet med flera nej till en 
miljöförbättrande investering i Korstaverket genom att bygga bort 
problematiken som vi har där, medan man då i en artikel några veckor 
efteråt föreslår att samma företag som inte har råd med den 
investeringen ska investera i vindkraft?  

Birgir Hjörleifsson (MP), miljönämndens ordförande, svarar att de vill 
gärna att kommunen äger egna vindkraftverk. Det finns en skattemässig 
effekt och en fördel med att kommunen själv äger egna vindkraftverk, och 
producerar för eget behov. Sundsvalls energi kan bygga och drifta 
vindkraftverk och kan på det sättet komma in i processen. Vi ser också 
gärna att andra kommunala bolag kommer in och äger vindkraft 
Vindkraftverk är lönsamma investeringar, de kan betraktas som andra 
affärsmässigt lönsamma investeringar. Vi sa inte nej till K1.  
 
Därefter sker ett replikskifte mellan fråganden och svaranden.  
 
– – – – 
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KS-2011-01039, KS-2011-01040 
 

§ 308 Inkomna motioner 
 
Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande överlämnas nedanstående 
motioner till kommunstyrelsen för beredning: 
 

o Motion (S) om att utveckla miljöhållbarheten i boende, daterad 
2011-12-15  
 

o Motion (S) om att modernisera Sundsvalls kommuns äldre-
boenden, inkommen 2011-12-15  

 
– – – – 
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KS-2011-01051, KS-2011-01052, KS-2011-01057, KS-2011-01056 
 

§ 309 Inkomna interpellationer 
Fyra interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
 

o Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Leif Nilsson 
(S) en interpellation till Else Ammor (M), socialnämndens ordför-
ande, angående privatiseringarna i vård och omsorg. 
 

o Med kommunfullmäktiges medgivande framställer João Pinheiro 
(S) en interpellation till Annelie Luthman (FP), barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, om att vända utvecklingen i 
skolan. 
 

o Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Annicka 
Burman (V) en interpellation till Else Ammor (M), social-
nämndens ordförande, om beroendemottagningen. 
 

o Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Annicka 
Burman (V) en interpellation till Else Ammor (M), social-
nämndens ordförande, om föreningen RSMH. 

 
Interpellationerna besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den  
13 februari 2012. 
 
– – – – 
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KS-2011-00967 
 

§ 310 Interpellationssvar – angående Teater 
Grönborgs och möjligheter för Ållateatern 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Bodil Hansson (S) den 
28 november 2011 en interpellation till socialnämndens ordförande Else 
Ammor (M) angående Teater Grönborgs och möjligheter för Ållateatern. 
 
Else Ammor (M) besvarar frågorna som ställs i interpellationen.  
 
Därefter följer ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden.  
 
Ärendet avslutas med en öppen debatt.  

Underlag 
• Interpellationssvar från Else Ammor (M), delas ut 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-11-28, § 280 
• Interpellation angående Teater Grönborgs och möjligheter för 

Ållateatern, daterad 2011-11-10 
 
– – – – 
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KS-2011-00999 
 

§ 311 Interpellationssvar – angående Matfors Folkets 
Hus 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Tommy Eriksson (S) 
den 28 november 2011 en interpellation till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Reinhold Hellgren (C) angående Matfors Folkets Hus. 
 
Reinhold Hellgren (C) svarar på de ställda frågorna i interpellationen.  
 
Därefter sker ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden. 

Underlag 
• Interpellationssvar från Reinhold Hellgren (C), delas ut 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-11-28, § 280 
• Interpellation angående Matfors Folkets Hus, daterad 2011-11-25 
 
– – – – 
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KS-2011-00013 
 

§ 312 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Johnny Skalin (SD), Andvägen 7, Kvissleby, till ombud i 

Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) för återstående 
del av mandatperioden, 

  
att utse Sven Nordlund (SD), Västra vägen 68, Sundsvall, till ersättare 

för ombud i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) för 
återstående del av mandatperioden, 

  
att förslag till en ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorr-

land (Länsförbund) lämnas senare, 
  
att utse Elisabeth Bergström (C), Nyponvägen 1, Kvissleby, till 

ytterligare en revisor i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för återstående 
del av mandatperioden, 

  
att utse Bengt Nilsson (MP), Gränsgatan 7, Sundsvall, till ytterligare en 

revisorersättare i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för återstående del av 
mandatperioden, 

  
att utse Mats-Johan Adner (M), Sparvhöksvägen 10, Sundsvall, till ny 

ersättare i socialnämnden efter Peter Jacobsson (M) för återstående 
del av mandatperioden, 

  
att utse Charlotta Lööf (M), Kyrkogatan 10, Sundsvall, till ny 

nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt efter Eva Lundgren (M) för 
återstående del av mandatperioden, 

  
att utse Andreas Ekström (M), Hov 116, Sundsvall, till ny ersättare i 

nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI) efter Lars Löfgren (M) för återstående del av 
mandatperioden, 
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att utse Anders Hagström (M), Lundbovägen 29, Sundsvall, till ny 

ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter Jörgen Tjernell (M) för 
återstående del av mandatperioden, 

  
att notera att Johanna Höckert (FP), Hovrättsbacken 14, Sundsvall, är 

ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna efter 
Pär Hammarberg och utsedd för perioden 2011-11-25 – 2014-10-31,

att utse följande styrelse till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
(dotterbolag till Stadsbacken AB) fr.o.m. 2012-01-01: 
 
Ledamöter 
Magnus Sjödin (M), Hovid 145, Alnö 
Wilhelm Geijer, Norrlidsgatan 23, Sundsvall 
Ulrika Widmark Norberg, Egnahemsvägen 11, Matfors 
Annelie Luthman (FP), Hjortgatan 3 B, Sundsvall 
Beatrice Einarsson (S), Köpmangatan 25 C, Sundsvall 
Ulf Rehnberg (S), Höjdåsvägen 6, Kvissleby 
Elisabeth Finné (V), Pejlingsvägen 1, Alnö 
 
Ordförande: Magnus Sjödin (M) 
Vice ordförande: Annelie Luthman (FP) 

  
att bifalla Anders Engqvists (MP) avsägelse av uppdragen som ledamot 

och vice ordförande i lantmäterinämnden, 
  
att utse Sture Norlin (MP), Björn 168, Njurunda, till ny ledamot i 

lantmäterinämnden efter Anders Engqvist (MP) för återstående del 
av mandatperioden, 

  
att utse Sture Norlin (MP), Björn 168, Njurunda, till ny vice ordförande 

i lantmäterinämnden efter Anders Engqvist (MP) för återstående del 
av mandatperioden, 

  
att bifalla Anders Engqvists (MP) avsägelse av uppdragen som ledamot 

och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, 
  
att utse Sture Norlin (MP), Björn 168, Njurunda, till ledamot i 

stadsbyggnadsnämnden efter Anders Engqvist (MP) för återstående 
del av mandatperioden, 

  
att utse Sture Norlin (MP), Björn 168, Njurunda, till ny vice ordförande 

i stadsbyggnadsnämnden efter Anders Engqvist (MP) för 
återstående del av mandatperioden, 
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att bifalla Eva Noréns (M) avsägelse av uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och socialnämnden, 

  
att notera att begäran om röstsammanräkning för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet efter Eva Norén 
(M) har lämnats till länsstyrelsen, 

  
att Moderata Samlingspartiet senare lämnar förslag till ny ersättare i 

socialnämnden efter Eva Norén (M). 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt den 20 juni 2011 § 198 att välja ytterligare en 
revisor och revisorersättare till Sundsvalls Sjöfolksstiftelse för tiden fram 
till 2014-12-31. 
 
Peter Jacobsson (M) befriades av kommunfullmäktige 2011-06-20 § 189 
från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Eva Lundgren (M) befriades av kommunfullmäktige 2011-09-26 § 229 
från uppdraget som nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt. 
 
Lars Löfgren (M) befriades av kommunfullmäktige 2011-10-31 § 252 från 
uppdraget som ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 
och integration (NAVI). 
 
Kommunfullmäktige beslöt den 26 september 2011, § 235 att bilda ett nytt 
kommunalt Näringslivsbolag fr.o.m. 2012-01-01 (som dotterbolag till 
Stadsbacken AB). Enligt bolagsordningen § 8, så ska styrelsen bestå av 
sju ledamöter som ska utses i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
Anders Engqvist (MP) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande och 
ledamot i lantmäterinämnden. 
 
Anders Engqvist (MP) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande och 
ledamot i stadsbyggnadsnämnden. 
 
Eva Norén (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2011-12-05, rev 2011-12-12, rev 

2011-12-19 
 
– – – – 
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KS-2011-00035 
 

§ 313 Redovisning ledarakademin 2011 – MRP-
uppdrag LED/VHT 2, 2011 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av genomförda utvecklingsaktiviteter och 

uppnådda resultat från ledarakademin 2011, enligt koncernstabens 
tjänsteskrivelse daterad 2011-10-31, som slutredovisning av MRP-
uppdrag LED/VHT 2, 2011. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i MRP-uppdrag 2 LED/VHT gett koncern-
staben i uppdrag att fortsätta utvecklingen av ledarskapet samt starta 
ett chefsförsörjningsprogram för att säkra framtida chefsrekryterings-
behov. 1 mkr satsas för denna utveckling 2011. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 368 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-10-31 med bilaga: Abstrakt 

från uppsats ”Sundsvalls kommuns ledarskapsutvecklingsprogram”, 
Mittuniversitetet, 2011-08-10 

 
– – – – 
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KS-2011-00890 
 

§ 314 Handlingsplan för exploateringspott – slut-
redovisning av MRP-uppdrag SAM 1, 2011 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att benämningen ”exploateringspott” ersätter tidigare 

benämning ”generalplanepott”, 
  
att godkänna förslag till handlingsplan för exploateringspotten, 
  
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att kontinuerligt följa upp 

investeringar och utredningar som finansieras via exploaterings-
potten i delårsrapport och årsredovisning, 

  
att förklara MRP-uppdrag nr 1 2011 i samhällsbyggnadsprocessen 

som slutredovisat och avslutat. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till handlingsplan för den 
generalplanepott som finns avsatt i investeringsbudgeten i Mål- och 
resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014. Stadsbyggnadsnämnden 
föreslår att generalplanepotten i fortsättningen ska ha benämningen 
exploateringspott. 

Överläggning 
Erland Solander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 369 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-10-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 268 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-09-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-12-20, § 37 
 
– – – – 
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KS-2011-00852 
 

§ 315 Resurser för administrativ handläggning av 
Stadsbacken AB, MRP-uppdrag KS 8 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att MRP-uppdrag KS 8, om att säkerställa resurser för den admini-

strativa handläggningen av Stadsbacken AB, förklaras avslutat. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 735 att ”det inom koncern-
staben säkerställs resurser för den administrativa handläggningen av 
Stadsbacken AB i övrigt innefattande bland annat ärendehantering och 
bolagsjuridiska frågor”. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 370 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-10 

 
– – – – 
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KS-2011-00873 
 

§ 316 Taxa för kontroll inom livsmedels- och foder-
lagstiftningens område 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll i 

Sundsvalls kommun, enligt miljönämndens förslag 2011-09-16, 
  
att taxan ska gälla från och med 2012-01-01, samt 
  
att från och med 2012-01-01 upphäva nu gällande taxa för offentlig 

livsmedelskontroll i Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Miljökontoret har upprättat förslag till ny taxa för offentlig livsmedels- 
och foderkontroll i Sundsvalls kommun. 
 
Enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter skall en kommunal kontrollmyndighet ta ut avgifter 
för kontrollen enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 376 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-07 
• Miljönämndens protokoll, 2011-10-12, § 89 
• Miljökontorets skrivelse, 2011-09-26 
• Miljökontorets kalkyl för livsmedelskontrollens timtaxa, 2011-09-26 
• Förslag till taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll i 

Sundsvalls kommun, daterat 2011-09-16 
 
– – – – 
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KS-2011-00922 
 

§ 317 Taxa inom miljöbalkens område 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa inom miljöbalkens område enligt förslag daterat  

2011-11-07, samt 
  
att taxan ska gälla från och med 2012-01-01. 

Bakgrund 
Miljönämnden har 2011-10-12 bl.a. beslutat begära att kommunfull-
mäktige fastställer taxebilaga 1 till taxa inom miljöbalkens område. 
 
Förslaget till förändring har upprättats av miljökontoret. De ändringar som 
föreslås har sin grund i att den tillsynstid som anges i nuvarande taxe-
bilaga 1 inte motsvarar den tid som rent faktiskt läggs ned på tillsynen. 
För att erhålla en bättre kostnadstäckningsgrad bör därför en justering i 
taxan göras. Miljökontoret har även framfört att taxan, även efter nu 
föreslagna justeringar, ligger i nivå med eller något under nivåerna i 
SKL:s förslag till underlag för taxa inom miljöbalkens område. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 377 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-07 
• Förslag till taxa inom miljöbalkens område, inkl. bilagorna 1-3, 

daterat 2011-11-07 
• Miljönämndens protokoll, 2011-10-12, § 90 
• Miljökontorets skrivelse, 2011-10-03 

 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-12-19 27 
 

 
 
KS-2011-00895 
 

§ 318 Förvärv av fastigheten Sundsvall Korsta 7:24 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:24 av Gunnar Vallström 

för 3 800 000 kronor, 
  
att erlägga 950 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-

tionslagens ersättningsregler, 
  
att erlägga 37 675 kronor i annan ersättning för kostnader i samband 

med flytt m.m., 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011 

4 787 675 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel, samt 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för 
markpriser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Korsta 7:24 för 3 800 000 kronor samt att kommunen erlägger 
950 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriationslagens 
ersättningsregler och 37 675 kronor i annan ersättning för flyttkostnader 
m.m. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 378 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-10-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 261 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2011-09-19 
• Förslag till köpeavtal samt köpebrev 
• NAI Svefas värdeutlåtande, 2011-08-03 
• Kartöversikt Granli/Petersviksområdet 

 
– – – – 
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KS-2011-00893 
 

§ 319 Förvärv av fastigheten Sundsvall Korsta 7:27 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:27 av Hans Högström för 

1 400 000 kronor, 
  
att erlägga 350 000 kronor i personlig ersättning enligt expropriations-

lagens ersättningsregler, 
  
att erlägga 1 500 kronor i annan ersättning för kostnader i samband 

med flytt m.m., 
  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011  

1 751 500 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel, samt 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för 
markpriser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Korsta 7:27 av Hans Högström för 1 400 000 kronor samt att 
kommunen erlägger 350 000 kronor i personlig ersättning enligt expro-
priationslagens ersättningsregler och 1 500 kronor i annan ersättning för 
flyttkostnader m.m. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-19, § 401, delas ut 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-10-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 263 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-09-21 
• Förslag till köpeavtal samt köpebrev 
• Kartöversikt Granli/Petersviksområdet 
• ASPECT:s värdeutlåtande, 2011-06-16 
 
– – – – 
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§ 320 Förvärv av fastigheten Sundsvall Korsta 7:26 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förvärva fastigheten Sundsvall Korsta 7:26 av Eva Lindberg för 

1 700 000 kronor, 
  
att erlägga 425 000 kronor i personlig ersättning enligt expropria-

tionslagens ersättningsregler, 
  

erlägga 1 500 kronor i annan ersättning för kostnader i samband 
med flytt m.m., 

att 

  
att tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2011 

2 126 500 kronor att finansieras genom ianspråktagande av likvida 
medel, samt 

  
att investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en 

framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för 
markpriser vid en exploatering. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten 
Sundsvall Korsta 7:26 av Eva Lindberg för 1 700 000 kronor samt att 
kommunen erlägger 425000 kronor i personlig ersättning enligt 
expropriationslagens ersättningsregler och 1500 kronor i annan ersättning 
för flyttkostnader m.m. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 379 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-10-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 262 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2011-09-21 
• Förslag till köpeavtal samt köpebrev 
• Kartöversikt Granli/Petersviksområdet 
• ASPECT:s värdeutlåtande, 2011-06-16 

 
– – – – 
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§ 321 Tillstånd till expropriation av fastigheterna 
Korsta 7:40 m.fl. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ansöka om tillstånd till expropriation av fastigheterna Sundsvall 

Korsta 7:40, 7:41, 7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57 och 7:63, 
samt 

  
att bemyndiga kommunstyrelsen lämna in ansökan samt att i övrigt 

vidta de åtgärder som behövs för genomförande av expropria-
tionen. 

Bakgrund 
2009-10-26 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för 
Tunadal-Korsta-Ortviken. Beslutet om antagande av planen vann laga 
kraft 2010-04-21. För att förverkliga intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen är det nödvändigt att vissa fastigheter inom Granli/ 
Petersvik inlöses. I viss utsträckning har överenskommelse med 
fastighetsägarna om köp av fastigheterna kunnat ske. För de fastigheter 
som omfattas av detta ärende har dock någon överenskommelse inte 
kunnat träffas. Om dessa fastigheter ska kunna inlösas krävs därför ett 
expropriationsförfarande (tvångsinlösen). 

Överläggning 
Erland Solander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 380 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-07 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 264 
• Stadsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2011-09-23, med bilagd 

karta 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-10-26, § 646 
• Utdrag ur planförslag, ”Fördjupad översiktsplan Tunadal-Korsta-

Ortviken” 
 
– – – – 
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KS-2011-00897 
 

§ 322 Efokus AB, avveckling av Sundsvalls 
kommuns engagemang 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att senast 2011-12-31 säga upp aktieägaravtalet gällande Efokus AB, 
  
att en utvärdering av Efokus AB:s projekt ska lämnas till kommun-

styrelsens finans- och näringslivsutskott senast i april 2012, samt
  
att efter utvärderingen ta ställning till Sundsvalls kommuns 

eventuellt fortsatta engagemang i Efokus AB. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun är, via Stadsbacken AB och Sundsvall Energi AB, 
hälftenägare i Efokus AB. 
 
Koncernstaben vid Sundsvalls kommun föreslog hösten 2010 att 
kommunens engagemang i Efokus AB skulle avvecklas. Kommun-
fullmäktige beslutade att engagemanget skulle fortgå och att en ny 
prövning skulle ske i god tid före 31 december 2012 så att, om så 
önskades, det var möjligt att säga upp avtalet inom föreskriven tid. 

Jäv 
Per-Magnus Forsberg (M) och Anita Bdioui (S) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 382 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-10 
• Stadsbackens AB:s styrelseprotokoll, 2011-11-09, § 56 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2011-11-01 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-12-20, § 43 
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KS-2011-00883 
 

§ 323 Delårsrapport januari-augusti 2011 för 
Medelpads Räddningstjänstförbund samt 
revisorernas utlåtande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per 

2011-08-31 för Medelpads Räddningstjänstförbund till 
handlingarna, samt 

  
att lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Revisorerna i kommunalförbundet Medelpads Räddningstjänstförbund har 
granskat förbundets delårsrapport per 2011-08-31. Enligt kommunallagen 
ska revisorerna årligen granska och bedöma om resultatet i kommunal-
förbundets delårsrapport är förenligt med direktionens mål. Revisorernas 
bedömning ska överlämnas till kommunfullmäktige i Sundsvalls, Timrå 
och Ånge kommuner inför deras behandling av delårsrapporten. 

Jäv 
Habib Effati (M), Håkan Byberg (S), Leif Nilsson (S) och Viktoria 
Jansson (M) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 383 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-25 
• Räddningstjänsten Medelpads delårsrapport 2, januari-augusti 2011 
• Revisorerna för Medelpads Räddningstjänstförbunds skrivelse,  

2011-10-20 
• Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2011, 2011-08-31 
• Revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport 2011, Medelpads 

Räddningstjänstförbund”, oktober 2011, PWC 
 
– – – – 
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KS-2011-00872 
 

§ 324 Vattenleveransavtal Sundsvalls och Timrå 
kommuner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till nytt avtal för leverans av dricksvatten från 

Sundsvall Vatten AB till Timrå Vatten AB daterat 2011-05-20, 
samt 

  
att uppdra till Sundsvall Vatten AB:s styrelseordförande och VD att 

underteckna nämnda avtal. 

Bakgrund 
1965 träffades ett avtal mellan Sundsvalls och Timrå kommun rörande 
reglering av leveransen av dricksvatten till Timrå kommun. Detta avtal var 
i grunden baserat på en vattendom från 1953, som fastställdes i samband 
med dämningen av Indalsälven. Nämnda avtal ersattes 1994 med nu 
gällande avtal. Ökade återinvesteringsbehov, förändrat 
produktionsmönster samt en osäker framtid för råvattenbehandling, 
medför att kommande produktionskostnader kommer att öka samt variera 
från år till år. Skäl föreligger därför att revidera nu gällande leveransavtal. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 384 
• Koncernstabens tjänsteskrivelse, 2011-10-28 
• Förslag till dricksvattenleveransavtal, 2011-05-20 
• Stadsbackens protokoll, 2011-10-03, § 37 
• Stadsbackens tjänsteskrivelse, 2011-09-26 
• Sundsvall Vatten AB:s protokoll, 2011-05-25 
• MittSverige Vatten AB:s skrivelse, 2011-06-17 med bilagorna: 

o Nuvarande avtal daterat 1994-03-04 
o Förslag på nytt vattenleveransavtal 
o Råvattenkostnad 
o VA-kostnadsindex samt beräkningsunderlag  
 

– – – – 
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§ 325 Beslutsprocess för lokalfrågor gällande 
kommunens skolor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering med information om hur 

andra kommuner hanterar frågan om beslutsprocess för lokalfrågor 
gällande kommunala skolor 

Bakgrund 
Åtgärder för att optimera lokalanvändningen i kommunens grundskolor 
har påbörjats av barn- och utbildningsnämnden. Som ett led i arbetet 
föreslår nämnden en förändring i beslutsprocessen: att alla ärenden som 
rör lokalnyttjande ska få avgöras av nämnden själv – med undantag för 
sammanslagning/nedläggning av skolor i landsbygd eller glesbygd, där 
nämnden anser att kommunfullmäktige bör fatta besluten. 

Överläggning 
Sven Bredberg (M), Annelie Luthman (FP), Mattias Rex (MP), och Ingrid 
Möller (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Sven Bredberg (M) yrkar även att ärendet ska avgöras idag.  
 
Sven Nordlund (SD) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering 
med information om hur andra kommuner hanterar frågan.  
 
João Pinheiro (S), Leif Nilsson (S), Hans Zetterkvist (V), Kim G Ottosson 
(V), och Peder Björk (S) yrkar att ärendet återremitteras med samma 
motivering som lämnats av Sven Nordlund (SD).  

Omröstning  
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut lagts fram, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag, och dels att ärendet ska återremitteras. Ordför-
anden frågar om ärendet ska avgöras idag. Därefter frågar han om ärendet 
ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Votering begärs. Ordföranden framför att den som vill rösta för 
kommunstyrelsens förslag röstar ”ja”, och att den som vill att ärendet ska 
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återremitteras röstar ”nej”. Resultatet blir att 41 ledamöter och 
tjänstgörande ersättare röstar ”ja”, och 40 röstar ”nej”. Ordföranden finner 
att ärendet ska återremitteras genom ett minoritetsåterremissförfarande.  
 
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstar framgår 
av bilaga 2.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 386 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-09 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2011-09-28, § 129 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2011-09-07 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-01-28, § 285 

 
– – – – 
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KS-2011-00105 
 

§ 326 Ansökan om att bli förvaltningsområde för det 
finska språket 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå förfrågan från finska föreningen om att Sundsvalls kommun 

ska ansöka om att bli ett förvaltningsområde för det finska språket, 
  
att uppdra till nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och inte-

gration att genomföra en kartläggning över samtliga nationella 
minoriteters behov i Sundsvall, 

  
att kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2012. 

Bakgrund 
Finska föreningen har inkommit med en ansökan till Sundsvalls kommun, 
där de föreslår att kommunen ska ansöka om att bli ett förvaltningsområde 
för det finska språket. 

Överläggning 
Lars Persson (FP), och Hans Forsberg (C), yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag.  
 
Kim G Ottosson (V), Soili Sollén (S), João Pinheiro (S), och Anita Bdioui 
(S) yrkar avslag till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag, och att 
kommunfullmäktige istället ska ansöka om att bli ett förvaltningsområde 
för finska språket, samt bifall till de två sista att-satserna.  

Omröstning  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels att bifalla 
kommunstyrelsens förslag, dels att fullmäktige ska besluta enligt Kim G 
Ottossons (V), Soili Solléns (S), João Pinheiros (S), och Anita Bdiouis (S) 
förslag.  
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. Därefter frågar han om kommunfullmäktige 
beslutar enligt förslaget från Kim G Ottosson (V), Soili Sollén (S), João 
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Pinheiro (S), och Anita Bdioui (S). Ordföranden finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs. Ordföranden framför att den som röstar enligt 
kommunstyrelsens förslag röstar ”ja”, och den som vill bifalla förslaget 
från Soili Sollén (S) m.fl. röstar ”nej”. Resultatet blir att 45 ledamöter och 
tjänstgörande ersättare röstar ”ja” och 36 röstar ”nej”.  
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag.  
 
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstar framgår 
av bilaga 3.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 387 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-28 
• Sundsvalls Finska Förening och Svenska kyrkan Sundsvall, skrivelse, 

2011-01-28, med bilagor 
• Miljönämndens protokoll, 2011-06-15, § 61 
• Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2011-05-18 
• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations 

protokoll, 2011-05-25, § 56 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-06-16, § 155 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-05-10 
• Lantmäterinämndens protokoll, 2011-05-18, § 11 
• Lantmäterikontorets skrivelse, 2011-05-04 
• Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2011-06-22, § 87 
• Kultur och fritidskontorets skrivelse, 2011-05-16 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2011-06-22, § 100 
• Barn- och utbildnings skrivelse, 2011-05-31 
• Socialnämndens protokoll, 2011-06-22, § 118 
• Socialtjänstens skrivelse, 2011-06-09 
• Överförmyndarnämnden Mitts protokoll, 2011-06-07, § 54 
• Överförmyndarkontorets tjänsteanteckning, 2011-08-16 
 
– – – – 
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KS-2011-00054 
 

§ 327 Regler till stöd för det politiska arbetet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa arvodeskommitténs förslag till regler till stöd för det 

politiska arbetet, enligt PM 2011-05-27, i Sundsvalls kommun.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2011-09-26 beslutat att återremittera arvodes-
kommitténs förslag till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda i 
kommunen. 

Överläggning 
Lars Persson (FP), yrkar med instämmande av Annelie Luthman (FP), 
och Elin Nilsson (M), att förslaget till bestämmelsernas § 2 punkt d) 
ändras till lydelsen ”partigruppsmöten, som hålls i direkt anslutning 
till sammanträde…” 
 
Kjell Andersson (S), yrkar med instämmande av Roger Johansson (S), 
och Kim G Ottosson (V), att fullmäktige beslutar enligt arvodeskom-
mitténs förslag ”att fastställa arvodeskommitténs förslag till regler till 
stöd för det politiska arbetet, enligt PM 2011-05-27, i Sundsvalls 
kommun.”  

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels för-
slaget från Lars Persson (FP), och dels förslaget från Kjell Andersson 
(S), Roger Nilsson (S), och Kim G Ottosson (V).  
 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt Lars Perssons (FP) 
förslag. Därefter frågar han om fullmäktige beslutar enligt förslaget 
från Kjell Andersson (S) m.fl. Ordföranden finner att fullmäktige 
beslutar enligt Lars Perssons (FP) förslag.  
 
Votering begärs. Ordföranden framför att den som vill rösta enligt 
Lars Perssons (FP) förslag röstar ”ja”, och att den som vill rösta enligt 
Kjell Anderssons (S) förslag röstar ”nej”. Resultatet blir att 39 
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ledamöter och tjänstgörande ersättare röstar ”ja” och 40 röstar ”nej”. 
Två ledamöter avstår från att rösta.  
 
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar enligt förslaget från 
Kjell Andersson (S) m.fl., om att fastställa arvodeskommitténs förslag 
till regler till stöd för det politiska arbetet.  
 
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstar 
framgår av bilaga 4.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 391 
• Arvodeskommitténs skrivelse, 2011-10-24 
• Arvodeskommitténs protokoll, 2011-10-24 § 2 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-09-26, § 239 
• Arvodeskommitténs tjänsteskrivelse, 2011-05-27 
• PM – Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun, 

2011-05-27 
 
– – – – 
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KS-2011-00228 
 

§ 328 Motion (C) om behov av permanent ung-
domsverksamhet i Bosvedjan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad genom de åtgärder som vidtagits. 

Bakgrund 
Centerpartiet har i en motion i april 2008 yrkat på att kommunen kontaktar 
styrelsen i bostadsrättsföreningen Bosvedjan för att diskutera hur man kan 
hjälpa till att skapa en mötesplats för ungdomar, att alternativa lokallös-
ningar (t ex skolans lokaler) undersöks, samt att ”man kan ge ett bidrag för 
att bedriva en bra ungdomsverksamhet i Bosvedjeområdet”. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 394 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-28 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 102 
• Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2011-08-18 
• Centerpartiets motion, 2008-05-16 
 
– – – – 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2011-12-19 41 
 

 
 
KS-2011-00234 
 

§ 329 Motion (S), (V) och (MP) angående åter-
kommande rapport om trygghet i Sundsvall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad mot bakgrund av redan pågående 

utveckling av trygghetsarbetet i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2011-09-26, § 233. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i en motion 
hösten 2009 yrkat på att ett urval av genomförda och planerade trygg-
hetsinsatser varje år redovisas i kommunens livsmiljöbokslut. Avsikten 
med detta är att synliggöra genomförda och planerade åtgärder i syfte att 
främja utveckling av kommunens trygghetsarbete. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-12-05, § 395 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-02 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-09-26, § 233 
• (S), (V), och (MP), motion, 2009-09-28 
 
– – – – 
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KS-2011-00015 
 

§ 330 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för 
efterträdarval i kommunfullmäktige (KS-2011-00023) 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2011-12-13 

• Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen av icke verkställda 
beslut (KS-2011-01000, SN-2011-00150) 

 
– – – – 
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 Sammanträdesdatum 
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1 (3) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

 Ledamöter Parti Närvarande1 Tjänstgörande ersättare Tjänstgör 
paeragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Anita Bdioui (S) X    
Diana Kapitanska (S) X   
Kjell Andersson (S) X   
Marie Sjöbom-Olsson (S) - Lars-Åke Andersson  
Roland Grafström (S) X §§ 302-311 Patrik Eriksson  312-330 
Stefan Broman (S) X   
Bodil Hansson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Dorthy Eriksson (S) X   
Janina Öhrberg (S) - Börje Bergström  
Leif Nilsson (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Håkan Byberg (S) X   
Soili Sollén (S) X   
Jonas Väst (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Elisabeth Unander (S) X   
Roger Johansson (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Niklas Säwén (S) X   
Cathrine Edström (S) X   
Lena Österlund (S) - Britt-Marie Ståhl Olsson  
Bo Markusson (S) X   
Lena Sjöberg (S) - Malin Larsson  
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Ulla-Britt Lagergren (S) X §§ 302-326 Stefan Eriksson  327-330 
Tommy Eriksson (S) X   
Marianne Sjöblom (S) X   
Burhan Hussain (S) X   
Linda Asplund (S) X   
Ann-Charlotte Evrung (S) - Michael Sjödin  
Magnus Sjödin (M) - David Svensson  
Tom Emanuelz (M) X   
Mats-Johan Adner (M) X   
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) - Börje Israelsson  
Viktoria Jansson (M) X   
Mikael Gäfvert  (M) X   
Eva Lohman (M) - Åse Johansson  
Sven Bredberg (M) X   
Malin Broström (M) - Jörgen Tjernell  
Habib Effati (M) X   
Sara Andersson (M) - Sigbritt Ericsson 

Gunilla Molin  
302-326 
327-330 

Engström, Margareta (M) X   
Rodney Engström (M) X   
Per-Magnus Forsberg (M) X   
Erland Solander (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2011-12-19 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
2 (3) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

Jan Heijbel (M) X   
Bertil Swenson (M) X   
Daniel Lundin (M) X   
Hjördis Bredberg (M) X   
Else Ammor (M) X   
Elisabeth Gisslin Burman (M) - Inga-Britta Karlsson  
Alexandra Westman (M) X   
Efva Åström (M) X   
Elin Nilsson (M) X   
Pär Ahlberg (M) - Bo Bergh  
Stefan Falk (FP) X   
Leif Carlsson (FP) X   
Maria Lilja (FP) X   
Arne Engholm (FP) X   
Annelie Luthman (FP) X   
Lars Persson (FP) X   
Ulla Norgren (FP) X   
Hans Forsberg (C) X   
Mats Mehlin (C) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Claes Stockhaus (V) X   
Annicka Burman (V) X   
Kim G Ottosson (V) X   
Hans Brynielsson (KD) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Mathias Rex (MP) X   
Sverker Ottosson (MP) X   
Ingrid Möller (MP) X   
Maria Algotsson (MP) X §§ 302-307 MariAnne Andersson §§ 308-330 
Anna Walfridsson (SD) - Ove Skalin  
Johnny Skalin (SD) - Jan Selander  
Sven Nordlund (SD) X   
Jan Björnefax (SD) X   
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 2011-12-19 
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3 (3) 
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Ersättare Parti Närvarande2 Tjänstgör paragraf  
    

Veronica Österlund (S) -  
Lars-Åke Andersson (S) X 302-330 
Johanna Bergsten (S) -  
Patrik Eriksson (S) X 312-330 
Börje Bergström (S) X 302-330 
Adele Flodin (S) -  
Michael Sjödin (S) X  
Stefan Eriksson (S) X 327-330 
Arianne Sundman (S) X §§ 302-324  
Ronny Fröwall (S) -  
Olof Andersson (S) X  
Priscilda Helenius (S) X  
Niclas Burvall (S) -  
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) X 302-330 
Magnus Ragnarsson (S) -  
Malin Larsson (S) X 302-330 
David Svensson (M) X 302-330 
Börje Israelsson (M) X 302-330 
Christina Ericsson (M) -  
Åse Johansson (M) X 302-330 
Jörgen Tjernell (M) X  302-330 
Sigbritt Ericsson (M) X §§ 302-326 302-326 
Karlsson, Inga-Britta (M) X  
Eva Norén (M) -  
Marianne Nilsson (M) -  
Bo Bergh (M) X  
Patrik Gustavsson (M) -  
Jennie Stockhaus (M) -  
Gunilla Molin (M) X 327-330 
Tobias Schelin (FP) -  
Maria Räfsbäck (FP) X  
Marie Melsom (FP) X  
Johanna Höckert (FP) -  
Kjell Bergkvist (C) X  
Maria Åström (C) -  
Christiane Rüdiger (V) X  
Hicham El Kathib (V) -  
Liza-Maria Norlin (KD) X  
Bertil Hörnqvist (KD) X §§ 302-312  
MariAnne Andersson (MP) X 308-330 
Tina Hellberg (MP) X  
Sture Norlin (MP) X  
Ove Skalin (SD) X 302-330 
Jan Selander (SD) X 302-330 

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

Voteringslista 1 
 § 325 Beslutsprocess för lokalfrågor gällande kommunens 
skolor  
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Ledamöter Parti Tjänstgörande ers JA NEJ AVSTÅR FRÅNV. 
       

Peder Björk (S)   X   
Anita Bdioui (S)   X   
Diana Kapitanska (S)   X   
Kjell Andersson (S)   X   
Marie Sjöbom-Olsson (S) Lars-Åke Andersson  X   
Roland Grafström (S) Patrik Eriksson  X   
Stefan Broman (S)   X   
Bodil Hansson (S)   X   
Anders Hedenius (S)   X   
Dorthy Eriksson (S)   X   
Janina Öhrberg (S) Börje Bergström  X   
Leif Nilsson (S)   X   
Åsa Ulander (S)   X   
Håkan Byberg (S)   X   
Soili Sollén (S)   X   
Jonas Väst (S)   X   
João Pinheiro (S)   X   
Elisabeth Unander (S)   X   
Roger Johansson (S)   X   
Christina Nordenö (S)   X   
Niklas Säwén (S)   X   
Cathrine Edström (S)   X   
Lena Österlund (S) Britt-Marie Ståhl Olsson  X   
Bo Markusson (S)   X   
Lena Sjöberg (S) Malin Larsson  X   
Jan-Olov Lampinen (S)   X   
Ulla-Britt Lagergren (S)   X   
Tommy Eriksson (S)   X   
Marianne Sjöblom (S)   X   
Burhan Hussain (S)   X   
Linda Asplund (S)   X   
Ann-Charlotte Evrung (S) Michael Sjödin  X   
Magnus Sjödin (M) David Svensson X    
Tom Emanuelz (M)  X    
Mats-Johan Adner (M)  X    
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) Börje Israelsson X    
Viktoria Jansson (M)  X    
Mikael Gäfvert  (M)  X    
Eva Lohman (M) Åse Johansson X    
Sven Bredberg (M)  X    
Malin Broström (M) Jörgen Tjernell X    
Habib Effati (M)  X    
Sara Andersson (M) Sigbritt Ericsson X    
Engström, Margareta (M)  X    
Rodney Engström (M)  X    
Per-Magnus Forsberg (M)  X    
Erland Solander (M)  X    
Jan Heijbel (M)  X    
Bertil Swenson (M)  X    
Daniel Lundin (M)  X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
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Else Ammor (M)  X    
Elisabeth Gisslin Burman (M) Inga-Britta Karlsson X    
Alexandra Westman (M)  X    
Efva Åström (M)  X    
Elin Nilsson (M)  X    
Pär Ahlberg (M) Bo Bergh X    
Stefan Falk (FP)  X    
Leif Carlsson (FP)  X    
Maria Lilja (FP)  X    
Arne Engholm (FP)  X    
Annelie Luthman (FP)  X    
Lars Persson (FP)  X    
Ulla Norgren (FP)  X    
Hans Forsberg (C)  X    
Mats Mehlin (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)   X   
Claes Stockhaus (V)   X   
Annicka Burman (V)   X   
Kim G Ottosson (V)   X   
Hans Brynielsson (KD)  X    
Angel Villaverde (MP)  X    
Mathias Rex (MP)  X    
Sverker Ottosson (MP)  X    
Ingrid Möller (MP)  X    
Maria Algotsson (MP) MariAnne Andersson X    
Anna Walfridsson (SD) Ove Skalin  X   
Johnny Skalin (SD) Jan Selander  X   
Sven Nordlund (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
                        SUMMA: 41 40 0 0 
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 § 326 Ansökan om att bli förvaltningsområde för det finska 
språket 
  
  
 Sammanträdesdatum 
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Ledamöter Parti Tjänstgörande ers JA NEJ AVSTÅR FRÅNV. 
       

Peder Björk (S)   X   
Anita Bdioui (S)   X   
Diana Kapitanska (S)   X   
Kjell Andersson (S)   X   
Marie Sjöbom-Olsson (S) Lars-Åke Andersson  X   
Roland Grafström (S) Patrik Eriksson  X   
Stefan Broman (S)   X   
Bodil Hansson (S)   X   
Anders Hedenius (S)   X   
Dorthy Eriksson (S)   X   
Janina Öhrberg (S) Börje Bergström  X   
Leif Nilsson (S)   X   
Åsa Ulander (S)   X   
Håkan Byberg (S)   X   
Soili Sollén (S)   X   
Jonas Väst (S)   X   
João Pinheiro (S)   X   
Elisabeth Unander (S)   X   
Roger Johansson (S)   X   
Christina Nordenö (S)   X   
Niklas Säwén (S)   X   
Cathrine Edström (S)   X   
Lena Österlund (S) Britt-Marie Ståhl Olsson  X   
Bo Markusson (S)   X   
Lena Sjöberg (S) Malin Larsson  X   
Jan-Olov Lampinen (S)   X   
Ulla-Britt Lagergren (S)   X   
Tommy Eriksson (S)   X   
Marianne Sjöblom (S)   X   
Burhan Hussain (S)   X   
Linda Asplund (S)   X   
Ann-Charlotte Evrung (S) Michael Sjödin  X   
Magnus Sjödin (M) David Svensson X    
Tom Emanuelz (M)  X    
Mats-Johan Adner (M)  X    
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) Börje Israelsson X    
Viktoria Jansson (M)  X    
Mikael Gäfvert  (M)  X    
Eva Lohman (M) Åse Johansson X    
Sven Bredberg (M)  X    
Malin Broström (M) Jörgen Tjernell X    
Habib Effati (M)  X    
Sara Andersson (M) Sigbritt Ericsson X    
Engström, Margareta (M)  X    
Rodney Engström (M)  X    
Per-Magnus Forsberg (M)  X    
Erland Solander (M)  X    
Jan Heijbel (M)  X    
Bertil Swenson (M)  X    
Daniel Lundin (M)  X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
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Else Ammor (M)  X    
Elisabeth Gisslin Burman (M) Inga-Britta Karlsson X    
Alexandra Westman (M)  X    
Efva Åström (M)  X    
Elin Nilsson (M)  X    
Pär Ahlberg (M) Bo Bergh X    
Stefan Falk (FP)  X    
Leif Carlsson (FP)  X    
Maria Lilja (FP)  X    
Arne Engholm (FP)  X    
Annelie Luthman (FP)  X    
Lars Persson (FP)  X    
Ulla Norgren (FP)  X    
Hans Forsberg (C)  X    
Mats Mehlin (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)   X   
Claes Stockhaus (V)   X   
Annicka Burman (V)   X   
Kim G Ottosson (V)   X   
Hans Brynielsson (KD)  X    
Angel Villaverde (MP)  X    
Mathias Rex (MP)  X    
Sverker Ottosson (MP)  X    
Ingrid Möller (MP)  X    
Maria Algotsson (MP) MariAnne Andersson X    
Anna Walfridsson (SD) Ove Skalin X    
Johnny Skalin (SD) Jan Selander X    
Sven Nordlund (SD)  X    
Jan Björnefax (SD)  X    
                        SUMMA: 45 36 0 0 
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 § 327 Regler till stöd för det politiska arbetet 
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2011-12-19 

Bilaga 4 
 
 
 
Sida  
1 (2) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

Ledamöter Parti Tjänstgörande ers JA NEJ AVSTÅR FRÅNV. 
       

Peder Björk (S)   X   
Anita Bdioui (S)   X   
Diana Kapitanska (S)   X   
Kjell Andersson (S)   X   
Marie Sjöbom-Olsson (S) Lars-Åke Andersson  X   
Roland Grafström (S) Patrik Eriksson  X   
Stefan Broman (S)   X   
Bodil Hansson (S)   X   
Anders Hedenius (S)   X   
Dorthy Eriksson (S)   X   
Janina Öhrberg (S) Börje Bergström  X   
Leif Nilsson (S)   X   
Åsa Ulander (S)   X   
Håkan Byberg (S)   X   
Soili Sollén (S)   X   
Jonas Väst (S)   X   
João Pinheiro (S)   X   
Elisabeth Unander (S)   X   
Roger Johansson (S)   X   
Christina Nordenö (S)   X   
Niklas Säwén (S)   X   
Cathrine Edström (S)   X   
Lena Österlund (S) Britt-Marie Ståhl Olsson  X   
Bo Markusson (S)   X   
Lena Sjöberg (S) Malin Larsson  X   
Jan-Olov Lampinen (S)   X   
Ulla-Britt Lagergren (S) Stefan Eriksson  X   
Tommy Eriksson (S)   X   
Marianne Sjöblom (S)   X   
Burhan Hussain (S)   X   
Linda Asplund (S)   X   
Ann-Charlotte Evrung (S) Michael Sjödin  X   
Magnus Sjödin (M) David Svensson X    
Tom Emanuelz (M)  X    
Mats-Johan Adner (M)  X    
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) Börje Israelsson X    
Viktoria Jansson (M)    X  
Mikael Gäfvert  (M)  X    
Eva Lohman (M) Åse Johansson X    
Sven Bredberg (M)  X    
Malin Broström (M) Jörgen Tjernell X    
Habib Effati (M)  X    
Sara Andersson (M) Gunilla Molin X    
Engström, Margareta (M)  X    
Rodney Engström (M)  X    
Per-Magnus Forsberg (M)  X    
Erland Solander (M)  X    
Jan Heijbel (M)  X    
Bertil Swenson (M)  X    
Daniel Lundin (M)  X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
Else Ammor (M)  X    
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Elisabeth Gisslin Burman (M) Inga-Britta Karlsson X    
Alexandra Westman (M)  X    
Efva Åström (M)  X    
Elin Nilsson (M)  X    
Pär Ahlberg (M) Bo Bergh X    
Stefan Falk (FP)  X    
Leif Carlsson (FP)  X    
Maria Lilja (FP)  X    
Arne Engholm (FP)  X    
Annelie Luthman (FP)  X    
Lars Persson (FP)  X    
Ulla Norgren (FP)  X    
Hans Forsberg (C)  X    
Mats Mehlin (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)   X   
Claes Stockhaus (V)   X   
Annicka Burman (V)   X   
Kim G Ottosson (V)   X   
Hans Brynielsson (KD)  X    
Angel Villaverde (MP)  X    
Mathias Rex (MP)  X    
Sverker Ottosson (MP)  X    
Ingrid Möller (MP)    X  
Maria Algotsson (MP) MariAnne Andersson X    
Anna Walfridsson (SD) Ove Skalin  X   
Johnny Skalin (SD) Jan Selander  X   
Sven Nordlund (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
                        SUMMA: 39 40 2 0 
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