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Tid 
Ajournering 

Kl 13.00–19.10 
Kl. 16.00-16.20 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Sekreterare Johanna Kangas 

Justeras 2012-02-27 

  

  

Underskrifter Rodney Engström Johanna Kangas 
 ordförande sekreterare 

  

  

 Sverker Ottosson Annelie Luthman 
 Justerare, §§ 1-3, 5 Justerare, §§ 6-28 

  

  

 Diana Kapitanska  
 Justerare  

 
Protokollet omfattar §§ 1-3 och 5-28, samt bilaga 1. 
 
Det noteras att § 4 ”Upphävande av beslut - valärende” justeras 
omedelbart och därmed återfinns i separat protokoll. 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2012-02-13 2012-02-27 2012-02-27 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2012-03-26 2012-02-27 - 2012-03-19 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 

http://www.sundsvall.se/
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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 Sverker Ottosson med Annelie Luthman som 
ersättare och Diana Kapitanska med Dorthy Eriksson som ersättare. 
 
– – – – 
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KS-2012-00005 
 

§ 1 Information från kommundirektören 
Kommundirektören Stefan Söderlund informerar om historik och 
händelseutveckling kring exploateringsområdet Norra Kajen. 
 

– – – – 
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§ 2 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. 
 
o Anders Igglund ställer en fråga angående socialnämndens verksamhet, 

vilken besvaras av socialnämndens ordförande Else Ammor (M).  
 
o Ingvar Jacobsson ställer en fråga om bostäder till äldre och ungdomar i 

Matfors. Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Erland Solander (M).  

 
o Ingvar Jacobsson ställer en fråga angående droginformation till 

ungdomar. Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Else 
Ammor (M).  

 
o Anders Larsson ställer en fråga rörande barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet. Frågan besvaras av barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Annelie Luthman (FP).  

 
o Birgit Lundholm ställer en fråga om raketer och smällare vid nyår och 

sista april. Kommunfullmäktiges ordförande Rodney Engström (M) 
upplyser om att frågan besvaras vid nästkommande sammanträde.  

 
o Susanne Jacobsson frågar om reglerna avseende friskvårdskort för 

timanställda i kommunen. Kommunfullmäktiges ordförande Rodney 
Engström (M) uppmanar frågeställaren att kontakta kommunens HR-
direktör för ett förtydligande av gällande regler.  

 
o Nils Larsson frågar om kommunens syn på demokrati. 

Kommunfullmäktiges ordförande Rodney Engström (M) svarar på 
frågan.  

 
o Klass 5A vid Södermalms skola ställer frågor i ett brev avseende en 

utvisningshotad klasskamrat. Kommunfullmäktiges ordförande 
Rodney Engström (M) bemöter brevet.  
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Underlag  
• Fråga från Anders Igglund, 2012-01-16 
• Fråga från Ingvar Jacobsson om bostäder, 2012-01-24 
• Fråga från Ingvar Jacobsson om information till ungdomar,  

2012-01-23 
• Fråga från Anders Larsson, 2012-02-09 
• Fråga från Birgit Lundholm, 2012-01-08 
• Fråga från Susanne Jacobsson, 2012-01-04  
• Fråga från Nils Larsson, 2012-02-08 
• Brev från klass 5A, Södermalms skola, 2012-01-24 
 
– – – – 
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KS-2012-00007 
 

§ 3 Korta frågor - korta svar 
 
• Roland Grafström (S) frågar kommunfullmäktiges ordförande Rodney 

Engström (M) om presidiekonferensen har några planer för 
kommunfullmäktiges ledamöter att besöka företag och förlägga 
fullmäktiges sammanträde i någon annan kommundel.  

Rodney Engström (M) svarar att frågan undersöks av presidiekonferensen.  
 
• Jonas Väst (S) frågar kommunstyrelsens vice ordförande  

Lars Persson (FP) om kommunens strategi gällande bidrag till sociala 
föreningar.  

Lars Persson (FP) svarar att kommunfullmäktige beslutat att 
föreningsbidrag ska hanteras av Föreningsbyrån. Bidrag till sociala 
föreningar behandlades tidigare av socialnämnden, och medel har 
överförts från socialnämnden för att underlätta genomförandet av den nya 
hanteringen.  
 
– – – – 
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§ 5 Allmänpolitisk debatt  
Ordförande informerar om ordningen för dagens allmänpolitiska debatt. 
Innan debatten startar ges partiföreträdarna möjlighet att hålla ett 
inledningsanförande om fem minuter, därefter gäller att den som begär 
ordet får två minuters talartid och därpå följer maximalt två repliker á två 
minuter.  

Inledningsanföranden 
Inledningsanföranden för dagens debatt görs av Sven Bredberg (M), Lars 
Persson (FP), Sverker Ottosson (MP), Mats Mehlin (C), Liza-Maria 
Norlin (KD), Peder Björk (S), Kim G Ottosson (V) och Johnny Skalin 
(SD). 
 
Därefter följer en allmän debatt.  
 
– – – – 
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KS-2012-00117, KS-2012-00164, KS-2012-00163 
 

§ 6 Inkomna motioner 
 
Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande överlämnas nedanstående 
motioner till kommunstyrelsen för beredning: 
 
o Motion (FP) om utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn och 

ungdomar, daterad 2012-01-16 (KS-2012-00117) 
o Motion (SD) om att förbättra situationen för stadens hemlösa, daterad 

2012-02-13 (KS-2012-00164)  
o Motion (S) om elcyklar i hemtjänsten, daterad 2012-02-06 (KS-2012-

00163) 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2012-02-13 9 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2012-00114 
 

§ 7 Inkomna interpellationer 
 
Tre interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställs följande 
interpellationer:  
 
• Peder Björk (S) ställer en interpellation till Magnus Sjödin (M), 

kommunstyrelsens ordförande, angående järnvägssituationen i 
Sundsvall. 

• Ulla-Britt Lagergren (S) ställer en interpellation till Hans Forsberg (C), 
ordförande i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration, om ungdomsarbetslösheten. 

• Åsa Ulander (S) ställer en interpellation till Hans Forsberg (C), 
ordförande i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning, och 
integration (NAVI)angående sommarjobb för ungdomar 

 
Interpellationerna besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
12 mars 2012. 

Underlag 
• Interpellation angående järnvägssituationen i Sundsvall, daterad 

2012-01-30 
• Interpellation angående sommarjobb för ungdomar, daterad  

2012-02-07 
• Interpellation angående ungdomsarbetslösheten, daterad 2012-02-07 
 
– – – – 
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KS-2011-01051 
 

§ 8 Interpellationssvar – angående privatiseringen 
i vård och omsorg 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Leif Nilsson (S) den 
19 december 2011 en interpellation till socialnämndens ordförande Else 
Ammor (M), angående privatiseringarna i vård och omsorg. 
 
Interpellanten Leif Nilsson (S) inleder.  
 
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), daterad 2012-01-25 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 309 
• Interpellation angående privatiseringen i vård och omsorg, daterad 

2011-12-15 
 
– – – – 
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KS-2012-01052 
 

§ 9 Interpellationssvar – om att vända utvecklingen 
i skolan 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde João Pinheiro (S) den 
19 december 2011 en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Annelie Luthman (FP), om att vända utvecklingen i skolan. 
 
João Pinheiro (S) presenterar interpellationen.  
 
Annelie Luthman (FP) besvarar frågorna som ställs i interpellationen. 
 
Därefter följer ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden. 

Underlag 
• Interpellationssvar från Annelie Luthman (FP) 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 309 
• Interpellation om att vända utvecklingen i skolan, daterad 2011-12-15 
 
– – – – 
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KS-2012-01057 
 

§ 10 Interpellationssvar – angående beroende-
mottagningen 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Annicka Burman (V) 
den 19 december 2011 en interpellation till socialnämndens ordförande 
Else Ammor (M), angående beroendemottagningen. 
 
Else Ammor (M) besvarar frågorna som ställs i interpellationen. 
 
Ärendet avslutas med en öppen debatt. 

Underlag 
• Interpellationssvar från Else Ammor (M), daterad 2012-01-24 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-12-19, § 309 
• Interpellation angående beroendemottagningen, daterad 2011-12-19 
 
– – – – 
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KS-2012-01056 
 

§ 11 Interpellationssvar – angående RSMH (Riks-
förbundet för Social och Mental Hälsa) 

Med kommunfullmäktiges medgivande framställde Annicka Burman (V) 
den 19 december 2011 en interpellation till socialnämndens ordförande 
Else Ammor (M), angående RSMH (Riksförbundet för Social och Mental 
Hälsa). 
 
Else Ammor (M) besvarar frågorna som ställs i interpellationen. 
 
Ärendet avslutas med en öppen debatt. 

Underlag 
• Interpellationssvar från Else Ammor (M), daterad 2012-01-25 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-12-19, § 309 
• Interpellation angående RSMH, daterad 2011-12-19 
 
– – – – 
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KS-2012-00010 
 

§ 12 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förslag till en ersättare för ombud i Kommunförbundet Västernorr-

land (Länsförbund) lämnas senare, 
  
att Moderata Samlingspartiet senare lämnar förslag till ny ersättare i 

socialnämnden efter Eva Norén (M), 
  
att bifalla Jan Sundvalls (S) avsägelse av uppdragen som: 

ledamot och ordförande i kommunrevisionen, 
lekmannarevisor i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, 
Sundsvall Vatten AB, Sundsvall Logistikpark AB, MittSverige 
Vatten AB, Stadsbacken AB, 
lekmannarevisorersättare i Kommunens donationsfonder, ServaNet 
AB, Sundsvall Elnät AB, Korsta Oljelager AB, Sundsvall Energi 
AB, REKO Sundsvall AB, 

  
att utse Ulf Broman (S), Klackvägen 46, 856 53 Sundsvall, till ny 

ordförande i kommunrevisionen efter Jan Sundvall (S) för åter-
stående del av mandatperioden, 

  
att förslag till vice ordförande i kommunrevisionen lämnas senare, 
  
att utse Lena Brunzell (S), Halmstadsvägen 33, 857 32 Sundsvall, till 

ny ledamot i kommunrevisionen efter Jan Sundvall (S) för åter-
stående del av mandatperioden, 

  
att utse Ulf Broman (S), Klackvägen 46, 856 53 Sundsvall, till ny 

lekmannarevisor i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 
efter Jan Sundvall (S) för återstående del av mandatperioden, 
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att kommunrevisionen lämnar förslag till ny lekmannarevisor efter Jan 

Sundvall (S) i: 
 

• Sundsvall Vatten AB 
• Sundsvall Logistikpark AB 
• MittSverige Vatten AB 
• Stadsbacken AB 

  
att kommunrevisionen lämnar förslag till ny lekmannarevisorersättare 

efter Jan Sundvall (S) i: 
 

• Kommunens donationsfonder 
• ServaNet AB 
• Sundsvall Elnät AB 
• Korsta Oljelager AB 
• Sundsvall Energi AB 
• REKO Sundsvall AB 

  
att bifalla Maria Antonic´ (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

Sundsvalls Sjöfolksstiftelse, 
  
att Arbetarepartiet Socialdemokraterna senare lämnar förslag till ny 

ersättare i Sundsvalls Sjöfolksstiftelse efter Maria Antonic´ (S), 
  
att notera att Mats Ågebrant (M), Stockgränd 8, 856 34 Sundsvall, är 

ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet 
efter Eva Norén (M) och utsedd för perioden 2011-12-21 –  
2014-10-31, 

  
att bifalla Mats Ågebrants (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige, 
  
att notera att Jörgen Nilsson (M), Edbacken 105, 864 92 Matfors, är ny 

ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet efter 
Mats Ågebrant (M) och utsedd för perioden 2012-01-17 –  
2014-10-31, 

  
att utse Elin Nilsson (M), Fågelgränd 4, 852 35 Sundsvall till ny 

ledamot i NTF Västernorrland (styrelsen för Västernorrlands läns 
Trafiksäkerhetsförbund) för återstående del av mandatperioden, 
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att utse Leif Nilsson (S), Jacob Sjöléns väg 40, 854 62 Sundsvall, till 

ny ersättare i NTF Västernorrland (styrelsen för Västernorrlands 
läns Trafiksäkerhetsförbund) för återstående del av mandatperioden, 

  
att förslag till ägarombud till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 

lämnas senare, 
  
att förslag till ägarombudsersättare till Näringslivsbolaget i Sundsvall 

AB lämnas senare, 
  
att utse Anders Hagström (M), c/o Yasmine Uhlin, Nackstavägen 48 C, 

853 52 Sundsvall, till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden efter 
Jörgen Tjernell (M) för återstående del av mandatperioden, 

  
att bifalla Marie Sjöbom Olssons (S) avsägelse av uppdragen som 

ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden samt 
Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund), 

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

kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter 
Marie Sjöbom Olsson (S) har lämnats till länsstyrelsen, 

  
att Arbetarepartiet Socialdemokraterna senare lämnar förslag till ny 

ersättare i socialnämnden efter Marie Sjöbom Olsson (S), 
  
att utse Soili Sollén (S), Fridhemsgatan 33A, 854 60 Sundsvall, till ny 

ersättare i Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) efter 
Marie Sjöbom Olsson (S), 

  
att till revisorer i Stiftelser och donationsfonder som förvaltas av 

kommunstyrelsen utse 
 
Revisor: Ewa Hägglund (M), Segelvägen 31, 856 53 Sundsvall 
Revisorssuppleant: Ulf Broman (S), Klackvägen 46, 856 53 
Sundsvall, 

  
att till revisorer i Stiftelser och donationsfonder som förvaltas av barn- 

och utbildningsnämnden utse 
 
Revisor: Elisabeth Bergström (C), Nyponvägen 1, 862 34 Kvissleby 
Revisorssuppleant: Ulf Broman (S), Klackvägen 46, 856 53 
Sundsvall, 
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att till revisorer i Stiftelser och donationsfonder som förvaltas av 

socialnämnden utse 
 
Revisor: Göte Stenlund (FP), Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sundsvall 
Revisorssuppleant: Bengt Nilsson (MP), Gränsgatan 7, 852 38 
Sundsvall, 

  
att bifalla Ingrid Möllers (MP) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

presidiekonferensen, 
  
att utse Maria Algotsson (MP), Lantbrukarevägen 8, 862 41 Njurunda, 

till ledamot i presidiekonferensen efter Ingrid Möller (MP). 

Bakgrund 
Eva Norén (M) befriades av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 312 från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Jan Sundvall (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot och ordförande i 
Kommunrevisionen, lekmannarevisor i Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB, Sundsvall Vatten AB, Sundsvall Logistikpark AB, 
MittSverige Vatten AB, Stadsbacken AB, lekmannarevisorersättare i 
Kommunens donationsfonder, ServaNet AB, Sundsvall Elnät AB, Korsta 
Oljelager AB, Sundsvall Energi AB, REKO Sundsvall AB. 
 
Maria Antonic´ (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse. 
 
Mats Ågebrant (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 
Valberedningen för NTF Västernorrland ber om uppgift på vilka 
personer som ska föreslås till styrelsen för Västernorrlands läns Trafik-
säkerhetsförbund/ NTF för verksamhetsåret 2012. 
 
Marie Sjöbom Olsson (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden samt Kommunför-
bundet Västernorrland (Länsförbund). 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-28, § 103 att uppdra till 
kommunrevisionen att lämna förslag till fördelning av revisionsuppdrag i 
kommunalförbund och donationsstiftelser som det ankommer på 
kommunfullmäktige att utse revisorer till.  
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Ingrid Möller (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i presidie-
konferensen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2012-01-17, rev. 2012-02-01,  

och 2012-02-13. 
 
– – – – 
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KS-2011-00939 
 

§ 13 Verksamhetsplan för koncernstaben 2012 – 
senareläggning av uppdrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att skjuta upp arbetet med uppdragen LED/VHT 4, LED/VHT 9, 

LED/VHT 18, samt LED/VHT 21 ur kommunfullmäktiges Mål- 
och resursplan 2012-2014 till år 2013. 

Bakgrund 
En verksamhetsplan för koncernstaben har tagits fram med utgångspunkt i 
kommunstyrelsens fastställda Mål och resursplan för 2012. Verksamhets-
planen omfattar stabens fasta uppgifter samt tidsbegränsade aktiviteter, 
utvecklingsuppdrag och projekt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 3 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-25 
• Verksamhetsplan för koncernstaben 2012, daterad 2011-11-25 
 
– – – – 
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KS-2010-00767 
 

§ 14 Utveckla Sundsvall som studentstad, MRP-
uppdrag nr 23, 2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av MRP-uppdrag 23, 2009 om att 

Utveckla Sundsvall som studentstad, samt 
  
att uppdraget därmed anses vara avslutat. 

Bakgrund 
I mål och resursplanen för 2009 med plan för 2010–2012 gavs ett uppdrag 
inom processen fritid och kultur om att ”Utveckla Sundsvall som student-
stad genom initiativ riktade till dagens studenter”. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 7 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-06-10 
 
– – – – 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2012-02-13 21 
 

Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 

     
     

 

 
 
KS-2011-00169 
 

§ 15 Det kommunala nyttjandet samt bidrag till 
Sundsvalls samlingslokaler, MRP-uppdrag KFN 
22, 2009, komplettering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga kompletteringen med analys till handlingarna, 
  
att godkänna att kultur- och fritidsnämnden fortsätter arbetet med 

föreslagna åtgärder, 
  
att åtgärder ska ske inom ramen för kultur- och fritidsnämndens 

budgetram, samt 
  
att MRP-uppdrag 22 KFN, 2009 därmed är slutredovisat. 

Bakgrund 
I utredningen om det kommunala nyttjandet samt bidragen till Sundsvalls 
samlingslokaler, MRP-uppdrag 22 KFN, 2009 framkom att det inom 
kommunen finns en mängd samlingslokaler, både i kommunal regi och 
som föreningsägda lokaler. I utredningen lyftes också fram ett antal hinder 
som innebär att samlingslokalernas kapacitet inte nyttjas fullt ut eller helt 
enkelt hålls stängda för föreningsliv och allmänhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 att uppdra till kultur- och 
fritidsnämnden att komplettera utredningens förslag till åtgärder med en 
analys av behov, nytta, kostnader och finansiering. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 8 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-14 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2011-09-21, § 101 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2011-08-08 
• Kultur- och fritidsförvaltningens rapport ”Det kommunala nyttjandet 

samt bidrag till Sundsvalls samlingslokaler, daterad 2011-08 
 
– – – – 
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KS-2011-00942 
 

§ 16 Utbildning av nämndsledamöter i arbete med 
indikatorer för sin verksamhet, MRP-uppdrag 
LD/VH 5, 2011 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna koncernstabens redogörelse för hur uppdrag LD/VH 5 ur 

kommunfullmäktiges Mål och resursplan 2011-2012 med plan för 
2013-2014 har genomförts, samt 

  
att förklara uppdraget avslutat. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sin Mål och resursplan 2011-2012 med plan för 
2013-2014 gett kommunstyrelsen i uppdrag att erbjuda nämndsledamöter 
utbildning i att sätta mål och välja indikatorer för kommunens verksam-
heter. Koncernstaben har under hösten 2011 genomfört sådan utbildning 
för samtliga nämnder; ledamöter, ersättare samt förvaltningsledningar. 
Uppdraget kan därmed förklaras avslutat. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 9 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-09 

 
– – – – 
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KS-2011-00858 
 

§ 17 Förändrad parkeringsorganisation, MRP-
uppdrag SAM 21, 2011, ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att snarast återkomma med 

förslag på nytt reglemente, 
  
att i stadsbyggnadsnämndens budget för 2012 öka intäkterna med 14,1 

Mkr och kostnaderna med 12,7 Mkr, samt 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att i planeringsförutsättningarna för 

MRP 2013-2016 inarbeta motsvarande höjningar med helårseffekt. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i MRP 2011-2014 om MRP-uppdrag nr 21 
inom Samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget ”Förändrad parkerings-
organisation” angav att en omorganisation skulle genomföras så att stads-
byggnadsnämnden skulle få ett helhetsansvar för all parkeringsverksamhet 
i Sundsvalls kommun. Helhetsansvaret nås genom att den parkeringsverk-
samhet som i dag finns inom Sundsvalls kommuns Industrifastighets-
utveckling AB (SKIFU) förs över till stadsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-14 att MRP-uppdraget skulle 
genomföras i enlighet med koncernstabens lämnade förslag. Förslaget 
innebar att övergången sker senast 2012-04-01. I beslutet ingick också ett 
uppdrag till koncernstaben om att senast i januari 2012 återkomma  
 
till kommunstyrelsen med en rapport över ekonomiska och verksam-
hetsmässiga konsekvenser för 2012 och framåt för kommunen och 
Stadsbackenkoncernen samt vilka förändringar som behöver göras i 
ägardirektiven till SKIFU. 

Överläggning 
Erland Solander (M) yrkar att siffrorna i den andra att-satsen ändras till 
14,1 Mkr istället för 15,1 Mkr enligt nya beräkningar från koncernstaben.  
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag med ändring enligt Erland Solanders yrkande. 
Ordföranden finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 10 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-30 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2011-11-14, § 349 
 
– – – – 
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KS-2011-00891 
 

§ 18 Försäljning av parkering i Kvissleby centrum 
(del av Nolby 1:30, 3:122 och 3:228) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlåta del av fastigheterna Nolby 1:30, 3:122 och 3:228 till 

Grundus AB för en köpeskilling om 2 028 000 kronor. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen överlåter del av fastig-
heterna Nolby 1:30, 3:122 och 3:228 till Grundus AB för en köpeskilling 
om 2 028 000 kronor. 

Jäv 
Tom Emanuelz (M) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 12 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-25 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2011-10-19, § 266 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2011-10-10, inkl. karta samt 

överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering 
 
– – – – 
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KS-2011-01065 
 

§ 19 SKIFU-koncernen – fusioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fusionera Sundsvall Parkera AB, AB Stuvaren i Sundsvall och 

Östermalm 1:4 i Sundsvall AB till moderbolaget Sundsvalls 
Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU). 

Bakgrund 
Styrelsen i Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB 
(SKIFU) har för sin del godkänt en fusion av Sundsvall Parkera AB, AB 
Stuvaren i Sundsvall och Östermalm 1:4 i Sundsvall AB till moderbolaget 
SKIFU. 
 
Styrelsen för Stadsbacken AB har tillstyrkt fusionen och har, i enlighet 
med kommunens ägarpolicy, överlämnat frågan till kommunfullmäktige 
för avgörande. 

Jäv 
Leif Carlsson (FP) anmäler jäv.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 13 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-30 
• Stadsbacken AB:s styrelseprotokoll, 2011-12-16, § 75 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2011-12-09 
• Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB:s styrelse-

protokoll, 2011-11-23, § 118 
 
– – – – 
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KS-2011-01042 
 

§ 20 Hållbar tillväxtstrategi 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till Hållbar tillväxtstrategi 2021 – RIKARE, daterad 

2011-12-21, rev 2012-01-17, rev 2012-01-31  
  
att Hållbar tillväxtstrategi 2021 – RIKARE från och med 2013 års 

ettåriga Mål och resursplaner ska ingå som underlag för verk-
samhetsplanering och verksamhetsutveckling, i samtliga nämnder 
och kommunala bolag, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att avsätta resurser inom ram för stöd 

till genomförande, kommunikation och kompetensutveckling 
kopplat till strategin, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2012 komplettera strategin 

med nyckeltal för uppföljning av strategin på samhällsnivå, samt 
beskriva dess önskade utveckling till år 2021, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att från och med år 2013 följa upp att 

Hållbar tillväxtstrategi 2021 – RIKARE får genomslag i nämnder-
nas och de kommunala bolagens mål- och resursplanering. 

Bakgrund 
De politiska partierna har tagit fram ett förslag till en hållbar tillväxt-
strategi för Sundsvalls kommun som sträcker sig till år 2021. Strategin 
som går under namnet RIKARE syftar till att vara vägledande för att upp-
nå den partiöverskridande målbilden, Sundsvall Norrlands Huvudstad 
2021, vilken beslutades av kommunfullmäktige 20 juni 2011  
(KS 2011-00457). 

Överläggning 
Peder Björk (S), Annelie Luthman (FP), och Maria Algotsson (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Johnny Skalin (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras. 
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Propositionsordning  
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag, därefter frågar han om 
ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras 
idag. Sedan frågar han om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag, och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 15 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-20 
• RIKARE – hållbar tillväxtstrategi 2021, 2011-12-21, rev. 

2012-01-17, 2012-01-31 
 
– – – – 
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KS-2011-00589 
 

§ 21 Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns 
energieffektivisering och koldioxidreducering 
med mål för 2014 och 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta ”Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivi-

sering och koldioxidreducering med mål för 2014 och 2020”, 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett direktiv för genom-

förande av energieffektiviseringsstrategin med klimatåtgärder 
enligt projektmodellen, 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till en utökad 

strategi för behandling i fullmäktige november 2012, samt 
  
att bolagen inom stadsbackenkoncernen ska betrakta strategin som ett 

ägardirektiv. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun ska fastställa mål för energieffektivisering och kol-
dioxidreducering för kommunkoncernens och anta en strategi för att nå 
målen samt arbeta aktivt för att genomföra strategin. Syftet med strategin 
är att kommunen ska bidra till att nå nationella mål för hållbar utveckling 
samt verka för hållbar tillväxt i Sundsvalls kommun. 

Överläggning 
Lena Österlund (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. De yrkar även att nedanstående 
protokollsanteckning tillförs protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
Maria Algotsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsanteckning  
”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet delar ambitionerna och målen 
som finns i den framtagna strategin. Vi vill särskilt påpeka att en 
förutsättning för att målen ska uppnås är att en investering i Korstaverket 
sker. Dessutom hade målen uppnåtts betydligt tidigare om 
kommunfullmäktige, som vi ville, hade fattat ett beslut om investering i 
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Korstaverket redan när frågan behandlades i november 2011. Det oroar 
oss att majoritetens beslutsångest i frågan kan få konsekvenser för om 
målen kring koldioxidreducering ska uppnås.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 16 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-28 
• Förslag till strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffek-

tivisering och koldioxidreducering med mål för 2014 och 2020, 
daterad 2011-11-28 

• Rapport inför framtagande av strategi för Sundsvalls kommun-
koncerns energieffektivisering och koldioxidreducering med mål för 
2014 och 2020, daterad 2011-11-28 

 
– – – – 
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KS-2011-00969 
 

§ 22 Krisledningsplan för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa krisledningsplan för Sundsvalls kommun enligt förslag 

daterat 2011-11-14. 

Bakgrund 
Krisledningsplanen ska uppdateras en gång per mandatperiod. Läns-
styrelsen har uppföljningsansvar av kommunernas arbete med kris-
beredskap enligt Lag (2006:544) och uppmanar kommunerna att upp-
datera krisledningsplanen det första året i mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 18 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-14 
• Förslag till Krisledningsplan för Sundsvalls kommun, 2011-11-14 
• Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i 

Sundsvalls kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2010-03-29 
 
– – – – 
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KS-2011-00968 
 

§ 23 Reglemente för Sundsvalls kommuns kris-
ledningsnämnd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för Sundsvalls kommuns krisledningsnämnd 

enligt koncernstabens förslag 2011-11-14.  

Bakgrund 
Krisledningsnämndens nu gällande reglemente antogs av kommunfull-
mäktige 2010-03-29. Vid uppföljning av reglementet framgick det att det 
fanns ett behov av revidering. Krisledningssamordnare vid Medelpads 
Räddningstjänstförbund samt säkerhetschefen, Sundsvalls kommun har 
efter remiss till stadsjuristen, tagit fram ett förslag till nytt reglemente för 
krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 19 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-14 
• Förslag till Reglemente för Sundsvalls kommuns krisledningsnämnd, 

2011-11-14 
• Reglemente för krisledningsnämnden, fastställt av kommunfull-

mäktige 2010-03-29 
 
– – – – 
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KS-2011-00822 
 

§ 24 Pris för god service – namnbyte och hantering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att regelverket för Sundsvalls kommuns servicepris beslutat  

2009-04-27 § 561 upphävs, 
  
att priset byter namn och blir ett pris för gott värdskap, 
  
att Sundsvalls kommun delar ut priset för gott värdskap för första 

gången under 2012, samt 
  
att priset för gott värdskap hanteras av Värdskapsprojektet som 

uppdras att utforma priset. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-27 § 561 att instifta två pris, ett 
för arbetsmiljöinsatser och ett för god service. Priset för arbetsmiljö-
insatser delas ut för andra gången 2011 medan priset för god service ännu 
inte delats ut. Koncernstaben föreslår att priset för god service istället ska 
kallas pris för gott värdskap och utgå från den definition av gott värdskap 
som tas fram i Värdskapsprojektet. Koncernstaben föreslår vidare att 
priset för gott värdskap till en början hanteras inom Värdskapsprojektet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 21 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-10-19 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-04-27, § 561 
• Kommunstyrelsekontorets (nuvarande koncernstabens) skrivelse, 

2009-01-22 
 
– – – – 
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KS-2010-00541 
 

§ 25 Motion (FP) om att slå samman Sundsvall och 
Timrå till en kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen, 
  
att under förutsättning att Timrå kommun visar intresse för en even-

tuell sammanslagning, genomföra en kommungemensam konse-
kvensanalys av en sammanslagning av Sundsvalls kommun och 
Timrå kommun, samt 

  
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till kommunfull-

mäktige med förslag till utredningsdirektiv, om en kommungemen-
sam konsekvensanalys av en sammanslagning ska genomföras. 

Bakgrund 
Folkpartiet har 2010-09-10 inkommit med en motion med rubriken Slå 
samman Sundsvall och Timrå till en kommun. Motionen har skickats i 
likalydande exemplar till de båda kommunerna. Yrkandena i motionen är: 

• att genomföra en folkomröstning i frågan senast inom tre år, i god 
tid före nästa kommunfullmäktigeval, 
 

• att vidta nödvändiga förberedelser för folkomröstning och senare 
sammanläggning av kommunerna. 

Överläggning 
Lars Persson (FP) och Sven Nordlund (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 24 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-11-28 
• Motion (FP) om att slå samman Sundsvall och Timrå till en kommun, 

daterad 2010-09-10 
 
– – – – 
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KS-2011-00782 
 

§ 26 Motion (S) för att tillförsäkra framtida behov av 
utbildad vård- och omsorgspersonal 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen genom att en försöksverksamhet om ett traineeår 

för tolv studerande inom vård- och omsorgsprogrammet genomförs 
med start under hösten år 2015, 

  
att uppdra till socialnämnden att ansvara för utformning och 

genomförande av försöksverksamheten, samt 
  
att kostnaderna för traineeåret finansieras inom ramen för social-

nämndens budget. 

Bakgrund 
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion framfört 
förslag om att Sundsvalls kommun ska erbjuda alla studerande vid vård- 
och omsorgsprogrammet ett fjärde år och att det fjärde året ska omfatta en 
traineeplats inom Sundsvalls kommuns socialtjänst. Motionen syftar till 
att tillförsäkra framtida behov av utbildad vård- och omsorgspersonal. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Stefan Falk (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till att få 
lämna samma protokollsanteckning som lämnades vid kommunstyrelsens 
behandling av ärendet. Maria Algotsson (MP), yrkar bifall till Stefan 
Falks yrkande.  

Protokollsanteckning 
”I den första att-satsen menar jag att det är viktigt att notera att beslutet 
innebär att erbjudandet är öppet för vård- och omsorgsprogramsstuderande 
även bland de fristående gymnasieskolorna inom kommunen.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-01-30, § 25 
• Koncernstabens skrivelse, 2011-12-09 
• Socialnämndens protokoll, 2011-11-16, § 194 
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• Socialtjänstens skrivelse, 2011-10-20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2011-11-23, § 181 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, 2011-10-25 
• Motion (S) för att tillförsäkra framtida behov av utbildad vård- och 

omsorgspersonal, daterad 2011-08-16 
 
– – – – 
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KS-2012-00011 
 

§ 27 Frågor till nämndsordföranden 
• Liza-Maria Norlin (KD) frågar om hur statusen är på uppdraget som 

finns i mål- och resursplanen om att öka valfrihet inom barnomsorgen 
genom att öka tillgången på kommunala familjedaghem, och utreda 
möjligheten att införa vårdnadsbidrag i kommunen? 

Annelie Luthman (FP), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, svarar 
att kommunala dagbarnvårdare finns i Njurundaområdet. 
Vårdnadsbidraget ska utredas under året. För närvarande finns det ingen 
som uppbär vårdnadsbidrag i kommunen. Det finns tio fristående 
förskolor i kommunen. Pedagogisk omsorg finns, och även öppen 
förskola.  
 
• Anita Bdioui (S) frågar Lars Persson (FP) med anledning av att 

nuvarande majoriteten lagt ut skötseln av utemiljön kring de 
kommunala fastigheterna på entreprenad: 

o Har ni, eller kommer ni att utvärdera kundnöjdheten utifrån 
att det nu är någon annan som sköter verksamheten?  

o Om en utvärdering görs, kommer ni i så fall att redovisa 
utvärderingen i kommunfullmäktige?  

o Hur långa avtal har man skrivit med de entreprenörer som 
nu har den här verksamheten?  

o Kan man säga upp avtal om man tycker att tjänsten inte har 
levererats på ett bra sätt?  

Lars Persson (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, meddelar att svar 
lämnas i kommande fullmäktige.  
 
• João Pinheiro (S) frågar Annelie Luthman (FP) om de 15 miljoner 

kronor per år som avsatts för att höja lärarlönerna. Bilden som 
förmedlats i tidningen nu är att den utlovade höjningen av lärarlönerna 
har genomförts, utan extra pengar från kommunen till skolorna. Detta 
har drabbat de enskilda skolorna, och nu rapporteras det om att lärare 
kanske kommer att behövas sägas upp, för att skolorna ska kunna klara 
av ekonomin. Stämmer denna bild?  

Annelie Luthman (FP) svarar att bilden inte stämmer, det är en 
kommunikationsmiss mellan förvaltningen kontra skolledarna, ersättning 
för lönekompensation utgår precis som vanligt.  
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• Christina Nordenö (S) frågar i en skriftlig fråga angående hemlösheten 

i Sundsvall. 
Else Ammor (M), socialnämndens ordförande, svarar att det i Sundsvall 
finns 29 personer som är akut hemlösa. De platser som finns på 
Klippangården räcker till, de har ungefär beläggning på 80 % i snitt över 
året. Det har någon gång varit fullt, men de har aldrig behövt avvisa 
någon. Det är ett stort problem att det är samma personer som 
återkommer, de kommer inte vidare i kedjan till ett halvvägshus eller 
stödboende. Det är bostadsbrist, det behövs fler bostäder i Sundsvall.  
 
Därefter sker ett replikskifte mellan frågeställaren och svaranden. 
 
– – – – 
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§ 28 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll för efter-
trädarval i kommunfullmäktige (KS-2012-00021) 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2012-01-31 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-30, § 14 angående införandet av 
LOV i hemtjänsten (KS-2011-00935) 

 
– – – – 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1

 
Tjänstgörande ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Anita Bdioui (S) X   
Diana Kapitanska (S) X   
Kjell B Andersson (S) X §§ 1-11 Johanna Bergsten 12-28 
Marie Sjöbom-Olsson (S) - Veronica Österlund  1-28 
Roland Grafström (S) X   
Stefan Broman (S) X   
Bodil Hansson (S) X   
Anders Hedenius (S) X   
Dorthy Eriksson (S) X   
Janina Öhrberg (S) - Börje Bergström 1-28 
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) X   
Bo Markusson (S) X   
Lena Sjöberg (S) - Britt-Marie Ståhl Olsson 1-28 
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) X   
Magnus Sjödin (M) - David Svensson 1-28 
Tom Emanuelz (M) X   
Mats-Johan Adner (M) X   
Ulla-Carin Åslund Andersson (M) X   
Viktoria Jansson (M) X   
Mikael Gäfvert  (M) X   
Eva Lohman (M) X   
Sven Bredberg (M) X   
Malin Broström (M) - Börje Israelsson 1-28 
Habib Effati (M) X   
Sara Andersson (M) X   
Engström, Margareta (M) X   
Rodney Engström (M) X   
Per-Magnus Forsberg (M) - Åse Johansson 1-28 
Erland Solander (M) X   
Jan Heijbel (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2012-03-12 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
2 (3) 

 
 
 

 
Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande 
     
     
 

Bertil Swenson (M) X   
Daniel Lundin (M) X   
Hjördis Bredberg (M) X   
Else Ammor (M) X   
Elisabeth Gisslin Burman (M) X   
Alexandra Westman (M) X §§ 1-9 Sigbritt Ericsson 10-28 
Efva Åström (M) X   
Elin Nilsson (M) X   
Pär Ahlberg (M) - Jörgen Tjernell 1-28 
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) - Christiane Rüdiger 1-28 
Kim G Ottosson (V) X   
Hans Brynielsson (KD) - Liza-Maria Norlin 1-28 
Angel Villaverde (MP) X   
Mathias Rex (MP) X   
Sverker Ottosson (MP) X §§ 1-5 MariAnne Andersson 

Tina Hellberg 
6-27 
28 

Ingrid Möller (MP) X   
Maria Algotsson (MP) X   
Anna Walfridsson (SD) X   
Johnny Skalin (SD) X   
Sven Nordlund (SD) X   
Jan Björnefax (SD) X   
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Ersättare Parti Närvarande2  Tjänstgör paragraf  
    

Veronica Österlund (S) X 1-28 
Lars-Åke Andersson (S) X §§ 1-5  
Johanna Bergsten (S) X  
Patrik Eriksson (S) X  
Börje Bergström (S) X 1-28 
Adele Flodin (S) X  
Michael Sjödin (S) X §§ 1-9  
Stefan Eriksson (S) X  
Arianne Sundman (S) X  
Ronny Fröwall (S) X  
Olof Andersson (S) -  
Priscilda Helenius (S) X §§ 1-11  
Nicklas Burvall (S) -  
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) X 1-28 
Magnus Ragnarsson (S) -  
Malin Larsson (S) -  
David Svensson (M) X 1-28 
Börje Israelsson (M) X 1-28 
Christina Ericsson (M) -  
Åse Johansson (M) X 1-28 
Jörgen Tjernell (M) X  
Sigbritt Ericsson (M) X 10-28 
Karlsson, Inga-Britta (M) X  
Marianne Nilsson (M) X  
Bo Bergh (M) X  
Patrik Gustavsson (M) -  
Jennie Stockhaus (M) X  
Gunilla Molin (M) X  
Jörgen Nilsson (M) X  
Tobias Schelin (FP) X  
Maria Räfsbäck (FP) X  
Marie Melsom (FP) X §§ 1-11  
Johanna Höckert (FP) -  
Kjell Bergkvist (C) X §§ 1-11  
Maria Åström (C) -  
Christiane Rüdiger (V) X  
Hicham El Kathib (V) X §§ 1-8  
Liza-Maria Norlin (KD) X  
Bertil Hörnqvist (KD) X §§ 1-22  
MariAnne Andersson (MP) X 6-27 
Tina Hellberg (MP) X 28 
Sture Norlin (MP) X §§ 1-9  
Ove Skalin (SD) X  
Jan Selander (SD) -  

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 


	Bevis/anslag
	Justering
	§ 1 Information från kommundirektören
	§ 2 Allmänhetens frågestund
	Underlag 

	§ 3 Korta frågor  korta svar
	§ 5 Allmänpolitisk debatt 
	Inledningsanföranden

	§ 6 Inkomna motioner
	§ 7 Inkomna interpellationer
	Underlag

	§ 8 Interpellationssvar – angående privatiseringen i vård och omsorg
	Underlag

	§ 9 Interpellationssvar – om att vända utvecklingen i skolan
	Underlag

	§ 10 Interpellationssvar – angående beroendemottagningen
	Underlag

	§ 11 Interpellationssvar – angående RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)
	Underlag

	§ 12 Valärenden
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 13 Verksamhetsplan för koncernstaben 2012 – senareläggning av uppdrag
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 14 Utveckla Sundsvall som studentstad, MRP-uppdrag nr 23, 2009
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 15 Det kommunala nyttjandet samt bidrag till Sundsvalls samlingslokaler, MRP-uppdrag KFN 22, 2009, komplettering
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 16 Utbildning av nämndsledamöter i arbete med indikatorer för sin verksamhet, MRP-uppdrag LD/VH 5, 2011
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 17 Förändrad parkeringsorganisation, MRP-uppdrag SAM 21, 2011, ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 18 Försäljning av parkering i Kvissleby centrum (del av Nolby 1:30, 3:122 och 3:228)
	Beslut
	Bakgrund
	Jäv
	Beslutsunderlag

	§ 19 SKIFU-koncernen – fusioner
	Beslut
	Bakgrund
	Jäv
	Beslutsunderlag

	§ 20 Hållbar tillväxtstrategi 2021
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Propositionsordning 
	Beslutsunderlag

	§ 21 Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering med mål för 2014 och 2020
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Protokollsanteckning 
	Beslutsunderlag

	§ 22 Krisledningsplan för Sundsvalls kommun
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 23 Reglemente för Sundsvalls kommuns krisledningsnämnd
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 24 Pris för god service – namnbyte och hantering
	Beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	§ 25 Motion (FP) om att slå samman Sundsvall och Timrå till en kommun
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 26 Motion (S) för att tillförsäkra framtida behov av utbildad vård- och omsorgspersonal
	Beslut
	Bakgrund
	Överläggning
	Protokollsanteckning
	Beslutsunderlag

	§ 27 Frågor till nämndsordföranden
	§ 28 För kännedom
	Beslut
	Ärenden


