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Tid 
Ajournering 

Kl 13.00–17.15 
Kl 15.00–15.25 

Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 

Voteringar Voteringsresultat enligt bilaga 2–5 

Sekreterare Christofer Nilsson 

Justeras 2014-06-27 

  

  

Underskrifter  Rodney Engström Christofer Nilsson 
  ordförande sekreterare 

  

  

  Mats-Johan Adner Håkan Byberg 
  Justerare Justerare 

  

Protokollet omfattar §§ 167–198 samt bilagorna 1–5. 
 

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

Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2014-06-23 2014-06-27 2014-07-01 
Anslaget tas ned tidigast Överklagandetid 

2014-07-31 2014-07-01 - 2014-07-24 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Koncernstabens kansli 
 

 
  

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
I tur att justera protokollet är Mats-Johan Adner och Håkan Byberg med 
Viktoria Jansson och Kim G Ottosson som ersättare. 
 
– – – – 
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Dagordningen 
Ordföranden informerar om att han har lagt till två informationspunkter 
sist i dagordningen. 
 
– – – – 
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KS-2014-00005 
 

§ 167 Information från kommundirektören 
Kommundirektören bereds möjlighet att vid kommunfullmäktiges 
sammanträden informera om aktuella ämnen. 

Överläggning 
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om Gemensamt 
Servicecenter i Sundsvalls kommun samt pågående verksamheter inom 
socialtjänsten, kultur- och fritidsförvaltningen, service och teknik samt 
barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

– – – – 
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KS-2014-00004 
 

§ 168 Allmänhetens frågestund 

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

Överläggning 
o Ingvar Jacobsson ställer en fråga om radiopratare från Sundsvall. 

Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Rodney 
Engström (M). 

o Mats Persson ställer en fråga om vindkraft i kommun. Frågan besvaras 
av plan- och utvecklingsutskottets ordförande Lars Persson (FP). 

o Måna Wibron ställer en fråga om kommunens beredskap kring 
radioaktivt nedfall. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
Jörgen Berglund (M). 

Underlag 
• Fråga från Ingvar Jacobsson, 2014-06-18 
• Fråga från Mats Persson, 2014-06-18 
• Fråga från Måna Wibron, 2014-06-18 
 
– – – – 
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KS-2014-00007 
 

§ 169 Korta frågor - korta svar 

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

Överläggning 
Inga frågor ställs vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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KS-2014-00533  
 

§ 170 Inkomna motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

 
o Motion (S) angående praktik på samtliga gymnasieprogram. 

Bakgrund 
En motion har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (S) angående praktik på samtliga gymnasieprogram, daterad 

2014-06-23 
 
– – – – 
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§ 171 Inkomna interpellationer 
Inga interpellationer lämnas in vid sammanträdet. 
 
– – – – 
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KS-2014-00010 
 

§ 172 Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Marie Melsoms (FP) avsägelse som ersättare i kommunfull-

mäktige och ledamot i socialnämnden fr.o.m. 2014-08-01, 
  
att utse nuvarande ersättaren Inga-Lill Sundberg Hägglund (FP) till ny 

ledamot i socialnämnden efter Marie Melsom (FP) fr.o.m.  
2014-08-01, 

  
att utse Anders Odmark (FP) till ny ersättare i socialnämnden efter 

Inga-Lill Sundberg Hägglund (FP) fr.o.m. 2014-08-01, 
  
att bevilja Chenor Heydaris (S) avsägelse som ersättare i social-

nämnden och överförmyndarnämnden MITT. 
  

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2014-06-05, reviderad 2014-06-18, 

utskickad via e-post 
 
– – – – 
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KS-2014-00336 
 

§ 173 Delårsrapport januari – april 2014 Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2014 för kommunen och 

kommunkoncernen, 
  
att uppdra åt socialnämnden att till kommunfullmäktige i september 

2014 återkomma med en handlingsplan per verksamhetsområde 
för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram, 

  
att uppdra åt socialnämnden att senast i september 2014 återkomma 

till kommunfullmäktige med en analys över hur föreslagna 
besparingsåtgärder på grund av underskottet påverkar samtliga 
verksamhetsområden 2014 och på längre sikt. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2014 för 
kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -40,0 mnkr för 
kommunen vilket är 4,9 mnkr sämre än resultatet för samma period 2013 
(-35,1 mnkr). Resultatprognosen för 2014 uppgår till -24,8 mnkr, vilket är 
en negativ avvikelse med 68 mnkr mot budget. 
 
Den negativa resultatprognosen och den låga soliditeten innebär att 
kommunens handlingsutrymme är mycket begränsat och den ekonomiska 
situationen är inte hållbar. Koncernstaben anser att det ekonomiska läget 
nu är så allvarligt att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt bör vidta 
åtgärder. 
 
Koncernstabens förslag är att kommunstyrelsen ger socialnämnden stöd 
vid styrning och ledning av verksamheten i syfte att uppnå handlings-
planer för att minska underskottet. Detta kan komma att innebära att 
koncernstaben behöver omprioritera uppdrag. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 184 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-23 
• Delårsrapport januari – april 2014, prognos 2014 för Sundsvalls 

kommun, sammanställd redovisning – kommunen och kommunala 
bolag 

 
– – – – 
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KS-2014-00384 
 

§ 174 Kapitaltäckningsgaranti för Midlanda 
Fastigheter AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommun, ägare av 84 % av aktierna i Midlanda 

Fastigheter AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara 
för att Midlanda Fastigheter ABs egna kapital vid varje tillfälle 
uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, 

  
att garantin som är oåterkallelig gäller fram till 2014-12-31 samt 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att underteckna kapital-

täckningsgarantin. 

Bakgrund 
Enligt aktieägaravtalet mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun 
framgår att moderföretaget, Midlanda Fastigheter AB (556932-4840), 
samt dotterföretaget, Midlanda Flygplats AB (556932-4832) ska finan-
sieras genom ovillkorade aktieägartillskott. Dessa tillskott ska täcka 
förväntade driftunderskott. För att undvika skyldighet att bl.a. behöva 
upprätta kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen behöver Sundsvalls 
kommun utfärda en kapitaltäckningsgaranti som garanterar att kommunen 
kommer att återställa det egna kapitalet för Midlanda Fastigheter AB till 
det registrerade. 
 
Garantin garanterar att kommunen återställer det egna kapitalet för 
Midlanda Fastigheter AB till det registrerade och förenklar admini-
strationen av bolaget samt säkerställer att styrelsemedlemmar och andra 
företrädare för bolaget inte blir personligen Betalningsansvariga för 
bolagets förpliktelser. 

Jäv 
Jäv antecknas för Lars Persson (FP). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 186 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-04-23 
 
– – – – 
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§ 175 Kapitaltäckningsgaranti för Midlanda Flygplats 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Midlanda Fastigheter AB, förbinder sig att genom tillskott svara 

för att Midlanda Flygplats ABs egna kapital vid varje tillfälle upp-
går till minst det registrerade aktiekapitalet, 

  
att garantin som är oåterkallelig gäller fram till 2014-12-31samt 
  
att uppdra åt Midlanda Fastigheter AB att tillse att underteckna 

kapitaltäckningsgarantin. 

Bakgrund 
Enligt aktieägaravtalet mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun 
framgår att moderföretaget, Midlanda Fastigheter AB (556932-4840) 
nedan kallat Bolaget, samt dotterföretaget, Midlanda Flygplats AB 
(556932-4832), ska finansieras genom ovillkorade aktieägartillskott. 
Dessa tillskott ska täcka förväntade driftunderskott. 
 
Utfärdandet av en kapitaltäckningsgaranti garanterar att Bolaget återställer 
det egna kapitalet för Midlanda Flygplats AB till det registrerade och för-
enklar administrationen av samt säkerställer att styrelsemedlemmar och 
andra företrädare för Midlanda Flygplats AB inte blir personligen 
betalningsansvariga för dess förpliktelser. 

Jäv 
Jäv antecknas för Lars Persson (FP). 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 187 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-04-23 
 
– – – – 
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KS-2014-00402 
 

§ 176 Fusion av Sundsvall Arena AB med 
Stadsbacken AB samt korrigering av 
underlaget 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge Stadsbacken AB i uppdrag att fusionera Sundsvall Arena AB 

med Stadsbacken AB, 
  
att godkänna en korrigering av underlaget avseende det bokförda 

värdet vid försäljningen av Laboratoriet 4 från 2,5 mkr till 5,8 
mnkr samt 

  
att godkänna en korrigering av underlaget avseende det bokförda 

värdet vid försäljningen av Norrmalm 3:25 från 392,0 mnkr till 
388,7 mnkr. 

Bakgrund 
Koncernstaben har tidigare föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att ge Stadsbacken AB i uppdrag att likvidera 
Sundsvall Arena AB. 
 
I förslaget från koncernstaben till kommunstyrelsen ingick att besluta att 
förslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av fastigheterna 
Gärde 1:57 och Norrmalm 3:25 till Sundsvalls kommun samt Laboratoriet 
4 till Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB till bokfört 
värde. När försäljningarna är genomförda återstår att likvidera eller 
fusionera Sundsvall Arena AB. 
 
Vid tidigare tillfällen då bolag i Stadsbackenkoncernen har avvecklats har 
det skett genom fusion med Stadsbacken AB. Fusion har tillämpats då det 
är enklare och billigare att genomföra än att likvidera ett bolag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 188 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-04-28 
 
– – – – 
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KS-2014-00252 
 

§ 177 Årsredovisning samt ansvarsfrihet 2013 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 

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

frihet för verksamhetsåret 2013 enligt revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen, 

  
att godkänna årsredovisningen 2013 för Samordningsförbundet i 

Sundsvall. 

Bakgrund 
Enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet ska 
styrelsen svara för Samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom 
tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredo-
visning. Lagen om kommunal redovisning ska gälla i tillämpliga delar. 
Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning samt att styrelsen i övrigt följt gällande regelverk. Revisorer-
na tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbunds-
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 
Koncernstaben tillstyrker att förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013, samt att godkänna årsredovisning för 2013 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall. 

Jäv 
Jäv antecknas för Hans Brynielsson (KD) och Lena Österlund (S). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 191 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09 
• Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Sundsvall,  

2014-02-21, utlagd under fliken ”Förtroendevald” på Inloggad och 
på kommunens hemsida 

• Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Sundsvall, avseende 
år 2013, 2014-04-29, utlagd under fliken ”Förtroendevald” på 
Inloggad och på kommunens hemsida 

 
– – – – 
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KS-2014-00457 
 

§ 178 Statusrapportering av uppdrag i Mål och 
resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan  

2013-2014 med plan för 2015-2016. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016, har kommun-
fullmäktige beslutat om ett antal uppdrag. Uppdragen är fördelade per 
process och för varje uppdrag finns en ansvarig nämnd. Tidigare år har 
redovisningen av hur uppdragen har genomförts varit med i delårs-
rapporten. Uppdragens status är nu redovisade i ett särskilt ärende till 
kommunfullmäktige. 
 
Koncernstabens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna redovisningen av uppdrag i Mål och resursplan  
2013-2014 med plan för 2015-2016. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 192 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-22 
• Bilaga – sammanställning av uppdrag i MRP 2013-2014 med plan för 

2015-2016 
 
– – – – 
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KS-2014-00077 
 

§ 179 Återrapportering av MRP-uppdrag som 
avslutats per 2014-04-30 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna återrapportering av slutredovisade MRP-uppdrag enligt 

koncernstabens skrivelse 2014-05-08, 
  
att förklara uppdragen avslutade. 

Bakgrund 
I de beslutade mål och resursplanerna finns ett antal uppdrag från 
kommunfullmäktige till nämnderna. Dessa återrapporteras tre gånger per 
år i samband med delårsrapporter och årsredovisning. 
 
Koncernstaben har sammanställt ett antal MRP-uppdrag som nämnderna 
har slutredovisat till och med april 2014 för kommunfullmäktiges god-
kännande. Koncernstaben bedömer att slutredovisningen kan återrapporte-
ras till kommunfullmäktige. Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige godkänna slutredovisning av ovanstående 
MRP-uppdrag. 

Överläggning 
Malin Larsson (S) yrkar på följande att-satser: 
 
att godkänna slutredovisning av MRP-uppdrag SAM nr 7c, 2012 – 
Satsning på biogasutveckling/miljötrafik, deluppdrag Upphandling av 
kollektivtrafik 
 
att godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag LED nr 6, 2013, - 
Demokrati och uppföljningsberedning, samt 
 
att inte godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag VHT nr 4, 2013 – 
Ekologisk mat. 
 
Kim G Ottosson (V) och Ingrid Möller (-) yrkar bifall till Malin Larssons 
(S) förslag. 
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Ordföranden konsterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Malin Larssons (S) förslag, med bifall 
från Kim G Ottosson (V) och Ingrid Möller (-). Han ställer dessa två 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige  beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Peder Björk (S), Anita Bdioui (S), Patrik Eriksson (S), Kjell Andersson 
(S), Lars-Åke Andersson (S), Roland Grafström (S), Stefan Broman (S), 
Bodil Hansson (S), Börje Bergström (S), Michael Sjödin (S), Stefan 
Eriksson (S), Leif Nilsson (S), Åsa Ulander (S), Håkan Byberg (S), Soili 
Sollén (S), Jonas Väst (S), João Pinheiro (S), Priscilda Helenius (S), 
Roger Johansson (S), Christina Nordenö (S), Niklas Säwén (S), Catherine 
Edström (S), Lena Österlund (S), Bo Markusson (S), Malin Larsson (S), 
Jan-Olov Lampinen (S), Ulla-Britt Lagergren (S), Tommy Eriksson (S), 
Leif Söderberg (S), Lena Sjölén (S), Niclas Burvall (S), Ann-Charlotte 
Evrung (S), Hans Zetterkvist (V), Niklas Högdahl (V) , Kim G Ottosson 
(V) och Ingrid Möller (-) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 193 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-08 
 
– – – – 
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KS-2013-00917 
 

§ 180 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM nr 24, 
2012 – Hyresgaranti enligt Statens bostads-
kreditnämnd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommun, med start 1 januari 2015 och under förut-

sättning att föreslagna resurser avsätts, inför en kommunal 
hyresgaranti, 

  
att de hyresgarantier som kommunen utfärdar ska gälla under två år 

och omfatta högst sex månadshyror, samt i övrigt utformas så att 
de berättigar till det statliga bidrag som administreras av 
Boverket, 

  
att verksamheten organisatoriskt placeras under socialnämnden, 
  
att skjuta till resurser, motsvarande en heltidstjänst, till social-

nämnden för 2015 för handläggning, administration, information 
och uppföljning av hyresgarantin, 

  
att finansieringen inarbetas i kompletteringsbudgeten 2015, 
  
att uppdra åt socialnämnden att under hösten 2015, då ett säkrare 

underlag finns tillgängligt, återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag på finansiering av verksamheten för 2016 och 
framåt, 

  
att uppdra åt socialnämnden att före 1 januari 2015 ta fram riktlinjer 

och arbetsformer för hyresgarantin, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med socialnämnden 

och före 1 januari 2015 utforma kommunens borgensåtagande 
och riktlinjer för återbetalningskrav, 

  
att de hyresgarantier som kommunen utfärdar ska undantas från vad 

som framgår om borgensåtaganden i Sundsvalls 
kommunkoncerns finanspolicy, fastställd av 
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kommunfullmäktige 2013-04-29 § 110, samt att beslut om 
utfärdanden delegeras till socialnämnden, 

  
att eventuella infrianden av utfärdade borgensåtaganden påverkar 

kommunens gemensamma resultat, samt 
  
att därmed godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM nr 

24, 2012, Hyresgaranti enligt Statens bostadskreditnämnd. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på införande av 
en kommunal hyresgaranti i Sundsvalls kommun. De hyresgarantier som 
kommunen utfärdar ska berättiga till statligt bidrag från Boverket (tidigare 
Statens bostadskreditnämnd). Koncernstaben har utrett förutsättningarna 
för hyresgarantin och föreslår att en sådan införs i Sundsvalls kommun. 
Bedömningen är att hyresgarantin bör placeras inom socialnämndens 
verksamhet och att resurser motsvarande en heltidstjänst inledningsvis 
avsätts för funktionen. Ärendet har remitterats till socialnämnden, 
Mitthem AB och intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 194 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09 
• Socialnämndens protokoll, 2014-04-23, § 75 
• Socialförvaltningens skrivelse, 2014-04-15 
• Mitthems remissvar, 2014-04-23 
• Fastighetsägarna Mittnord AB:s remissvar, inkommen 2014-04-03 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 13 
 
– – – – 
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KS-2013-00870 
 

§ 181 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM nr 25, 
2012 – Hyresgaranti för personer med 
försörjningsstöd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Sundsvalls kommun, med start 1 januari 2015 och under förut-

sättning att föreslagna resurser avsätts, inför en hyresgaranti för 
personer med försörjningsstöd som inkomst, 

  
att de hyresgarantier som kommunen utfärdar ska gälla under ett år 

och omfatta högst tre månadshyror, 
  
att verksamheten organisatoriskt placeras under socialnämnden, 
  
att de resurser, motsvarande en heltidstjänst, som föreslås tillskjutas 

socialnämnden för den hyresgaranti som berättigar till statligt 
bidrag (diarienummer KS-2013-00875) även får täcka handlägg-
ning, administration, information och uppföljning av hyres-
garantin för personer med försörjningsstöd som inkomst, 

  
att uppdra åt socialnämnden att under hösten 2015, då ett säkrare 

underlag finns tillgängligt, återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag på finansiering av verksamheten för 2016 och 
framåt, 

  
att uppdra åt socialnämnden att före 1 januari 2015 ta fram riktlinjer 

och arbetsformer för hyresgarantin, 
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med socialnämnden 

och före 1 januari 2015 utforma kommunens borgensåtagande 
och riktlinjer för återbetalningskrav, 

  
att de hyresgarantier som kommunen utfärdar ska undantas från vad 

som framgår om borgensåtaganden i Sundsvalls 
kommunkoncerns finanspolicy, fastställd av 
kommunfullmäktige 2013-04-29 § 110, samt att beslut om 
utfärdanden delegeras till socialnämnden, 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-06-23 24 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

  
att eventuella infrianden av utfärdade borgensåtaganden påverkar 

kommunens gemensamma resultat, samt 
  
att därmed godkänna slutredovisningen av MRP-uppdrag SAM nr 

25, 2012 – Hyresgaranti för personer med försörjningsstöd. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen 
att införa en hyresgaranti för personer med försörjningsstöd. Koncern-
staben har utrett förutsättningarna för hyresgarantin och föreslår att en 
sådan införs i Sundsvalls kommun. Bedömningen är hyresgarantin bör 
placeras inom socialnämndens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar 
även för MRP-uppdrag, SAM nr 24, 2012 – Hyresgaranti enligt Statens 
bostadskreditnämnd (dnr KS-2013-00875), som handlar om att införa en 
hyresgaranti som berättigar till statligt bidrag, men som inte omfattar 
personer med försörjningsstöd som inkomst. Då koncernstaben föreslår att 
resurser som motsvarar en heltidstjänst ska tillskjutas social-nämnden för 
att ansvara för en sådan hyresgaranti, menar koncernstaben att dessa 
resurser även kan användas för handläggning, administration, information 
och uppföljning av en hyresgaranti för personer med försörjningsstöd som 
inkomst. Ärendet har remitterats till socialnämnden, Mitthem AB och 
intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna. 

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

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 195 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09 
• Socialnämndens protokoll, 2014-04-23, § 76 
• Socialförvaltningens skrivelse, 2014-04-15 
• Fastighetsägarna Mittnord AB:s remissvar, inkommen 2014-04-03 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2014-04-01, § 12 
 
– – – – 
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KS-2013-00848 
 

§ 182 Konsekvensanalys av beslutad investerings-
budget för förvaltningsfastigheter för 2013-
2014 med plan för 2015-2021 – Återrapport av 
kultur- och fritidsnämndens sammantagna 
investeringsbehov 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens ”Lokalförsörjningsplan 

2014” med datum 2014-04-22, rev. 2014-04-29, 
  
att notera att kultur- och fritidsnämndens sammantagna investe-

ringsbehov inklusive de av kommunfullmäktige 2013-06-17 § 162 
beslutade investeringsposter och av förvaltningen uppskattat behov 
till år 2024, uppgår till ca 850 mnkr exklusive ej prissatta poster 
samt 

  
att redovisat investeringsbehov, totalt minst 315 mnkr utöver beslut 

om investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 2013-2014 med 
plan för 2015-2021, hanteras i partiernas arbete med mål och 
resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsbudget för åren 2013-
2014 med plan för 2015-2021. Beslutet togs vid KF 2013-06-17 § 162. 
Vid samma kommunfullmäktige beslutades, att uppdra till nämnderna att 
analysera konsekvenserna av de nya investeringsnivåerna i förvaltnings-
fastigheter och rapportera detta till kommunfullmäktige senast den 30 
november 2013 (KF 2013-06-17§ 163). 
 
Nämnderna har rapporterat detta men kultur- och fritidsnämnden fick i 
särskilt uppdrag att i kommunfullmäktige senast 2014-06-23 redovisa 
nämndens sammantagna investeringsbehov. 
 
Kultur och fritidsnämnden har nu genomfört sitt arbete med lokalförsörj-
ningsplanen och genomfört de ekonomiska beräkningar som ligger till 
grund för denna återrapport. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 205 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09 
• Lokalförsörjningsplan Kultur & Fritid 2014, 2014-04-22, reviderad 

2014-04-29 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-06-23 27 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2014-00062 
 

§ 183 Förslag på omfattning av en utökad strategi för 
Sundsvalls kommunkoncerns och 
koldioxidreducering med mål för 2014 och 2020 
samt Sundsvalls kommuns medverkan i projekt 
för hållbara tjänsteresor och arbetsresor i 
Västernorrland 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreslagen omfattning på utökningen av 

kommunkoncernens strategi för energieffektivisering och 
koldioxidreducering, samt 

  
att den utökade strategin för Sundsvalls kommunkoncerns energi-

effektivisering och koldioxidreducering med plan för 2014 och 
2020 återrapporteras i kommunfullmäktige senast i maj 2015. 

Bakgrund 
Vid beslut om den nuvarande strategin, ärendet KS-2011-589 ”Strategi för 
Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och 
koldioxidreducering med mål för 2014 och 2020” tog fullmäktige ett 
beslut att strategins omfattning skulle utökas. Det här ärendet föreslår 
omfattningen av denna utökning. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 210 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-04-28, med bilagor 

• Underlag till förslag på omfattning, 2013-12-04 
• Transportprojekt – sammanställning som berör kommunen,  

2014-01-13 
• Hållbara resor – projektupplägg, 2013-10-17 

• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-11-19, § 207 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 222 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-02-13, § 21 
• Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och 

koldioxidreducering med mål 2014 och 2020, antagen av kommun-
fullmäktige 2012-02-13, § 21 

 
– – – – 
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KS-2014-00197 
 

§ 184 Beslut om antagande av bostadspolitiskt 
program 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Sundsvalls bostadspolitiska program, maj 2014, som 

styrdokument, samt 
  
att Sundsvalls bostadspolitiska program tillsammans med riktlinjer 

för bostadsförsörjning i ”Översiktsplan Sundsvall 2021” och 
fakta i ”Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun – 
Boendet, maj 2014” utgör kommunens underlag i enlighet med 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar, enligt lag som gäller 
sedan 2014-01-01 (SFS 2000:1383 och 2013:866). 

Bakgrund 
Ett förslag till bostadspolitiskt program för Sundsvall har tagits fram. 
Programmet innehåller mål och handlingsplan för att dels öka bostads-
byggandet i kommunen, dels utveckla det befintliga bostadsbeståndet så 
att det bättre tillgodoser framtida behov. Programmet föreslås antas av 
kommunfullmäktige som ett gällande styrdokument för Sundsvalls 
kommun. 

Överläggning 
Niklas Säwén (S) yrkar på följande ändringsförslag i det bostadspolitiska 
programmet: 
 
Sid. 9, 1:a punkten, lägga till en mening. 
”Byggandet av hyresrätter ska prioriteras då det är bristen på hyresrätter 
som är det största problemet på Sundsvalls bostadsmarknad idag.”, 
 
Sid. 9, 5:e punkten, lägga till en mening. 
”Vid nybyggnation ska hänsyn tas till miljö och sociala förhållanden i 
syfte att minska klimatpåverkan och bostadssegregation.”, 
 
Sid. 10 ”Det här bör Mitthem göra”, lägg till punkt. 
”Erbjuda kvalitativa hyresrätter med rimliga hyror där unga har förtur.”, 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-06-23 30 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Sid. 20, ”Det här bör kommunen göra”, lägg till punkt. 
”Inrätta en bostadsförmedling där samtliga aktörer på bostadsmarknaden 
i Sundsvall bjuds in att medverka.” 
 
Lars Persson (FP), Hans Forsberg (C) och Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Leif Nilsson, Ingrid Möller (-), João Pinheiro (S), Kim G Ottosson (V), 
Jan-Olov Lampinen (S) och Roland Grafström (S) yrkar bifall till Niklas 
Säwéns (S) förslag. 
 
Johnny Skalin (SD) yrkar att ärendet återremitteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels kommun-
styrelsens förslag, dels Niklas Säwéns (S) med fleras förslag, och dels 
Johnny Skalins (SD) förslag.  
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Ordföranden finner att det då finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Niklas Säwéns (S) med fleras förslag. 
Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning, den 
som röstar för kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och den som 
röstar för Niklas Säwéns (S) förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 40 
JA-röster, 36 NEJ-röster, 4 som avstår och 1 frånvarande, se bilaga 2. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 184 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09 
• Förslag på Sundsvalls bostadspolitiska program, 2014-05, reviderad 

2014-05-28 
• Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun – Boendet,  

2014-05 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-02-10, § 40 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2013-04-15, § 156 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll, 2012-10-23, § 71 
 
– – – – 
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KS-2014-00413 
 

§ 185 Regional utbildningsstrategi 2014–2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till Regional utbildningsstrategi 2014–2020, daterad 

2014-04-10. 

Bakgrund 
Ett förslag till Regional utbildningsstrategi 2014-2020 har tagits fram av 
länets skolpresidium. Förslaget har tillställts kommunerna i länet för fast-
ställande. Koncernstaben föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget 
till Regional utbildningsstrategi 2014-2020. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 212 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-08 
• Skolpresidiets förslag till ”Regional utbildningsstrategi 2014–2020”, 

2014-04-10 
• Följebrev till ”Regional utbildningsstrategi 2014–2020”,  

2014-04-10 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-01-13, § 25 
 
– – – – 
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KS-2014-00041 
 

§ 186 Utveckling av den studentsociala miljön vid 
Grönborg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avtal mellan Studentkåren i Sundsvall och Sundsvalls 

kommun, dat. 2014-05-12, 
  
att godkänna avtal mellan SKIFU och Sundsvalls kommun, dat. 2014-

05-12, 
  
att kostnaderna om totalt 2 mnkr årligen finansieras inom kommun-

styrelsens ram, samt 
  
att kommunstyrelsens kostnadstäckning för uthyrning av kårhus på 

Köpmangatan 15 till Sundsvalls Kårhus AB upphör i och med att 
nuvarande hyresavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvalls 
Kårhus AB avslutas. 

Bakgrund 
Vision Grönborg handlar om att utveckla kvarteret Grönborg. Syftet är att 
skapa en kreativ mötesplats för näringsliv, samhälle och akademi. För att 
skapa en kreativ mötesplats på Grönborg, behövs en verksamhet som 
riktar sig till universitetsstudenter. Kvarteret Grönborg ska bli ett levande 
centrum för studenter med en väl fungerande studentsocial miljö. 
 
Detta ärende behandlar avtal med Studentkåren i Sundsvall och med 
SKIFU (Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB) för att 
uppnå dessa syften. 

Jäv 
Jäv antecknas för Lars Persson (FP) och Leif Carlsson (FP). 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 214 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-12 
• Avtal mellan Sundsvalls kommun och Studentkåren i Sundsvall,  

2014-05-12 
• Avtal mellan Sundsvalls kommun och SKFIU, 2014-05-12 
 
– – – – 
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KS-2014-00315 
 

§ 187 Tillstånd till expropriation för fastigheten 
Skottsund 9:30 

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

Skottsund 9:30 samt 
  
att bemyndiga kommunstyrelsen lämna in ansökan samt att i övrigt 

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

Bakgrund 
Fastigheten Skottsund 9:30 är en kraftigt förorenad fastighet utan ägare då 
fastigheten lämnades abandonerad vid fastighetsägarens konkurs 2008. De 
kvarvarande byggnaderna vid Nyhamns f.d. sulfitmassa- och kemitekniska 
fabrik har under flera år varit utsatta för skadegörelse, anlagda bränder 
samt rivning för skrotvärde. 
 
För att kommunen ska få rådighet över fastigheten och därmed kunna 
säkerställa områdets användning på lång sikt avser kommunen att, om 
regeringen ger tillstånd, expropriera den abandonerade fastigheten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 215 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-14 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-03-04 
• Bilaga 1, Skottsund 9:30 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-03-26, § 54 
 
– – – – 
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KS-2014-00405 
 

§ 188 Sundsvall Elnät AB:s förvärv av Fortum AB:s 
elnät i Södra Norrland och Dalarna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Stadsbacken AB och Sundsvall Elnät AB omedelbart avslutar 

sitt engagemang i frågan om förvärv av Fortum AB:s elnät i 
Södra Norrland och Dalarna. 

Bakgrund 
Sundsvall Elnät AB har påbörjat en utredning gällande köp av elnät som 
ägs av Fortum Distribution AB. Sundsvall Elnät AB menar att köpet är en 
möjlighet att medverka till en effektivisering av elnäten i regionen genom 
lokal närvaro och skapandet av regionala enheter som är effektivare än 
dagens elnät. För att kunna genomföra förvärvet vill Sundsvall Elnät AB 
bilda ett så kallat konsortium tillsammans med andra bolag i Södra 
Norrland och Dalarna. Sundsvall Elnät AB:s investering i affären skulle 
preliminärt vara 100 miljoner kronor. 
 
Koncernstaben vill att Stadsbackenkoncernen säkerställer att de beaktat 
alla aspekter i ärendet innan ärendet går vidare till fullmäktige för beslut. 

Överläggning 
Peder Björk (S) önskar få lämna en protokollsanteckning, vilket 
ordföranden godkänner. 
 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, och det är 
kommunstyrelsens förslag. Detta blir kommunfullmäktiges beslut. 

Protokollsanteckning 
Peder Björk (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Socialdemokraterna var beredda att fortsätta utreda frågan för att senare 
kunna besluta om att gå vidare eller inte. Därigenom skulle det funnits 
större kunskap om möjligheterna till ett för Sundsvall fördelaktigt projekt 
på såväl kort som lång sikt. För detta kräver dock frågan ett brett politiskt 
stöd, vilket dessvärre inte längre tycks vara möjligt. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 216 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09 
• Stadsbacken AB:s skrivelse, 2014-04-16 
• PM kring självkostnadsprincipen tillämpad på elnätsverksamhet 
• PM kring frågor kopplade till kommunallagen 
• Sundsvall Elnät AB:s skrivelse, 2014-03-16 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2014-04-28 
• Stadsbacken AB:s protokoll, 2014-04-25 
• Sundsvall Energis protokoll, 2014-03-17 
 
– – – – 
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KS-2014-00178 
 

§ 189 Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
samt bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroende-

valda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls 
kommunkoncern, dat. 2014-04-10, 

  
att anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension till för-

troendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls 
kommunkoncern (OPF-KL/Sundsvall), daterad 2014-04-10, 

  
att dessa bestämmelser ska gälla från och med 2015-01-01, samt 
  
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till 

pensionsmyndighet i Sundsvalls kommunkoncern. 

Bakgrund 
Ärendet rör arvodeskommitténs förslag till bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag samt 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda och 
personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern. 

Överläggning 
Kjell Bergkvist (C) yrkar på följande ändringar i Bestämmelser om 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern, dat. 2014-04-10: 
 
§ 4 fjärde stycket: Sammanträdesarvode vid kommunfullmäktige inklusive 
gruppmöte ska uppgå till 3 % av grundbeloppet. 
 
§ 15 För andra kostnader än som avses i 11–14 §§ betalas efter 
arvodeskommitténs prövning ersättning om den förtroendevalde, eller 
person med förtroendeuppdrag, kan visa att särskilda skäl funnits för 
dessa kostnader. Sådana särskilda skäl kan även utgöras av kostnad för 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-06-23 39 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

ersättare för näringsidkare vid deltagande i sammanträde, som inte kan 
hänföras till kategorin förlorad arbetsförtjänst utan är en kostnad som 
uppstått i den enskilda firman. Detta begränsas till enskild firma med upp 
till två anställda. Ersättningen per timme kan dock högst uppgå till 1/165 
del av grundbeloppet. 
 
§ 16 tredje stycket: för egen företagare gäller uppvisande av senaste 
slutskattsedel eller intyg från försäkringskassan, alternativt styrkt kostnad 
för ersättare. 
 
§ 17 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras i 
första hand av arvodeskommittén. Vid beslut i arvodeskommittén krävs 
kvalificerad majoritet (minst 2/3 av rösterna). Om kvalificerad majoritet 
inte uppnås, ska frågan föras till kommunfullmäktige för avgörande. Om 
förtroendevald eller person med förtroendeuppdrag begär omprövning av 
beslut skall frågan föras till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Politiska sekreterare 
Parti i fullmäktige ska disponera motsvarande 40 % av en heltid för 
anställning av politisk sekreterare. Politiska sekreterare anställs av 
Sundsvalls kommun. 
 
Mathias Rex (MP) yrkar bifall till Kjell Bergkvists (C) yrkande. 
 
Stefan Falk (FP), Hans Brynielsson (KD), Kim G Ottosson (V), Johnny 
Skalin (SD), Else Ammor (M) och Lars Persson (FP) yrkar att ärendet 
återremitteras.  
 
Sven Bredberg (M) och Roger Johansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Bergkvist (C) och Mathias Rex (MP) uppger att de också ställer sig 
bakom yrkandet om att ärendet ska återremitteras. Kjell Bergkvist (C) 
framför att om fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag, ska även 
hans tidigare yrkande om ändringar behandlas. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Kjell Bergkvists (C) förslag med stöd av 
Mathias Rex (MP) och dels Stefan Falks (FP) med fleras yrkande på 
återremiss.  
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
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Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning: 
Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som 
röstar för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Voteringen resulterar i 
56 JA-röster och 25 NEJ-röster, se bilaga 3. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden kan då konstatera att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Kjell Bergkvists (C) med fleras 
förslag. Han ställer dessa två mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige  beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Voteringen genomförs med följande propositionsordning: Den som röstar  
för kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som röstar  för Kjell 
Bergkvists (C) förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 56 JA-röster, 22 
NEJ-röster och 3 som avstår, se bilaga 4. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Else Ammor (M), Stefan Falk (FP), Leif Carlsson (FP), Maria Lilja (FP), 
Arne Engholm (FP), Annelie Luthman (FP), Lars Persson (FP), Ulla 
Norgren (FP), Hans Forsberg (C), Kjell Bergkvist (C), Linnéa Kjellman 
(C), Hans Zetterkvist (V), Christiane Rüdiger (V), Niklas Högdahl (V), 
Kim G Ottosson (V), Angel Villaverde (MP), Mathias Rex (MP), Sverker 
Ottosson (MP), MariAnne Andersson (MP), Sven Nordlund (SD) och 
Ingrid Möller (-) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 217 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-26 
• Bilaga 1 – Arvodeskommitténs skrivelse, 2014-05-26 
• Bilaga 2 – Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroende-

valda, 2014-04-10 
• Bilaga 3 – Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 

till förtroendevalda, 2014-04-10 
 
– – – – 
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KS-2014-00502 
 

§ 190 Convention Bureau 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Bakgrund 
Koalitionen har lämnat in ett förslag om att starta en Convention Bureau i 
Sundsvall. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar följande: 
 
Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen som får i uppdrag att 
återkomma till kommunfullmäktige med ett genomarbetat förslag vad 
gäller organisering, budget och finansiering. 
 
Kjell Bergkvist (C) och Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Peder Björks (S) återremissyrkande. 
Han frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och genomförs enligt följande propositionsordning: Den 
som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som röstar 
för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Voteringen resulterar i 40 JA-
röster och 41 NEJ-röster, se bilaga 5. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar  att återremittera 
ärendet. 
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Reservation 
Inga-Britta Karlsson (M), Tom Emanuelz (M), Mats-Johan Adner (M), 
Ulla-Carin Åslund Andersson (M), Viktoria Jansson (M), Mikael Gäfvert 
(M), Eva Lohman (M), Sven Bredberg (M), David Svensson (M), Habib 
Effati (M), Marianne Nilsson (M), Margareta Engström (M), Rodney 
Engström (M), Per-Magnus Forsberg (M), Erland Solander (M), Jan 
Heijbel (M), Bertil Swenson (M), Patrik Gustavsson (M), Hjördis 
Bredberg (M), Else Ammor (M), Gunilla Molin (M), Börje Israelsson 
(M), Efva Åström (M), Elin Nilsson (M), Jennie Elfström (M), Stefan 
Falk (FP), Leif Carlsson (FP), Maria Lilja (FP), Arne Engholm (FP), 
Annelie Luthman (FP), Lars Persson (FP), Ulla Norgren (FP), Hans 
Forsberg (C), Kjell Bergkvist (C), Linnéa Kjellman (C), Hans Brynielsson 
(KD), Angel Villaverde (MP), Mathias Rex (MP), Sverker Ottosson (MP) 
och MariAnne Andersson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 224 
• Skriftligt yrkande från Koalitionen, inkommet 2014-06-09 
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB, 2014-03-21, § 32 
• Stadsbacken AB:s tjänsteskrivelse, 2014-03-14 
• Protokollsutdrag Näringslivsbolaget AB 2014-02-25, § 21 
• Näringslivsbolaget ABs tjänsteskrivelse, 2014-02-17 
• Mötesindustrin i Sundsvallsregionen - En strategi och plan, dec 2013 
• Föredragning av Maria Åslin, marknadschef på Näringslivsbolaget AB 
 
– – – – 
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KS-2013-00807 
 

 § 191 Motion (M) om att införa skolspykologer på 
nätet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till BUN att införa en modell för att ha skolkuratorer och 

skolpsykologer på nätet, 
  
att systemet blir tillgängligt för samtliga gymnasieskolor i 

Sundsvalls kommun, 
  
att införa en tidsgaranti som gör det möjligt att träffa en skolkurator 

inom 24 timmar och en skolpsykolog inom en vecka, samt 
  
att eventuella kostnader för uppdraget inarbetas i mål och resurs-

planen 2014 med plan för 2015 – 2016. 

Bakgrund 
Motion till fullmäktige angående ett införande av en webbaserad funktion 
för skolpsykologer. 

Överläggning och beslutsgång 
Elin Nilsson (M) och Sven Bredberg (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Jõao Pinheiro (S), Hans Zetterkvist (V) och Lena Österlund (S) yrkar 
avslag på motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, med bifall från Elin Nilsson (M) och Sven 
Bredberg (M) och dels João Pinheiros (S) med fleras avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer dessa två förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar  enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 220 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-04-24 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-03-26, § 36 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2014-01-29, § 9 
• Motion (M) om att införa skolpsykologer på nätet, inkommen  

2013-10-24 
 
– – – – 
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KS-2013-00490 
 

§ 192 Motion (FP) – Gör projektet Ung kraft till del av 
kommunens ordinarie verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 

Bakgrund 
I en motion som väcktes i kommunfullmäktige den 17 juni 2013 föreslår 
Folkpartiet kommunfullmäktige besluta att ”om utvärdering av projektet 
ung kraft visar på goda resultat, projektet inarbetas som en ordinarie del 
av den verksamhet som bedrivs inom avdelning arbetsmarknad och inte-
gration inom förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och inte-
gration, FAVI. Även fortsättningsvis ska verksamheten arbeta integrerat 
både mellan FAVI och socialförvaltningen, men även gentemot arbetsför-
medlingen och försäkringskassan”. Ärendet utgör ett förslag till beslut på 
motionen. 

Överläggning och beslutsgång 
Stefan Falk (FP) och Maria Lilja (FP) yrkar bifall till motionen 
 
Åsa Ulander (S) och Kim G Ottosson (V) yrkar på att motionen ska anses 
besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, med bifall från Stefan Falk (FP) och Maria 
Lilja (FP) och dels Åsa Ulanders (S) och Kim G Ottossons (V) förslag. 
 
Ordföranden ställer dessa två förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar  enligt kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 221 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-07 
• Socialnämndens protokoll 2014-02-26, § 25 
• Socialförvaltningens skrivelse 2014-01-28, med bilaga 

• Bilaga 1 - Socialförvaltningens remissvar 2013-09-03 
• Nämnden för arbetsmarknad, integration och vuxenutbildnings 

(NAVI) protokoll, 2013-10-02, § 68 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, integration och vuxenutbildnings 

(FAVI) skrivelse, 2013-08-27 
• Förvaltningen för arbetsmarknad, integration och vuxenutbildnings 

(FAVI) remissvar, 2013-09-05 
• Motion (FP) – Gör projektet Ung kraft till del av kommunens 

ordinarie verksamhet, inkommen 2013-06-17 
 
– – – – 
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KS-2013-00611 
 

§ 193 Motion (C) – Uppdatera landsbygds-
programmet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionens fyra första yrkanden: 

• att landsbygdsprogrammet utvärderas och uppdateras 
snarast, 

• att arbetet med framtagningen av det nya 
landsbygdsprogrammet sker i dialog med boende och 
företagare på landsbygden, 

• att det nya landsbygdsprogrammet innehåller en strategi för 
hur kommunen ska garantera grundläggande service på 
landsbygden, 

• att kommunfullmäktiges alla beslut ska landsbygdssäkras i 
enlighet med landsbygdsprogrammet, 

  
att landsbygdsprogrammets finansiering inarbetas i kommun-

styrelsens ram, 
  
att en politisk styrgrupp tillsätts vid framtagandet av ett nytt 

landsbygdsprogram, samt 
  
att avslå att-satsen ”att landsbygdsprogrammets finansiering 

inarbetas i kompletteringsbudgeten”. 

Bakgrund 
I en motion från Centerpartiet föreslås att kommunens landsbygdsprogram 
från 2006 ska utvärderas och uppdateras. Enligt kommunkoncerns rikt-
linjer för hantering av styrdokument, som fastslogs av kommunfull-
mäktige 2013-11-25 § 239, ska framtaganden av nya eller reviderade 
styrdokument alltid föregås av en förstudie. Koncernstaben har därför 
genomfört en förstudie för att utreda förutsättningar och behov av detta 
och bedömer att ett nytt eller reviderat landsbygdsprogram inte bör tas 
fram. 
 
Istället föreslås ett framtagande av en handlingsplan för landsbygden 
under RIKARE. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut  
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2012-06-18 § 144 att inordna landsbygdsprogrammet och åtta andra 
styrdokument under RIKARE, samt beslut 2013-11-25 § 239 att hantera 
dessa. Förslag om framtagande av en sådan handlingsplan hanteras redan 
inom ramen för MRP-uppdrag SAM 1, 2013, Hela Sundsvall ska leva 
(diarienummer KS-2013-00917) och koncernstaben menar därför att 
motionen bör anses besvarad. 

Överläggning 
Linnéa Kjellman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att den fjärde punkten i den första att-satsen byts ut enligt 
följande: 
 
att kommunfullmäktiges alla beslut ska landsbygdssäkras i enlighet med 
landsbygdsprogrammet. 
 
Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) uppger att de ställer sig 
bakom Linnéa Kjellmans (C) förslag.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Linnéa Kjellmans (C) yrkande. Han 
ställer dessa  mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar  
enligt Linnéa Kjellmans förslag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 222 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09, reviderad 
• Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-09-30, § 184 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 223 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09 – Slutredovisning SAM 1 
• Bilaga – Förstudie om behov av nytt landsbygdsprogram för 

Sundsvalls kommun, 2014-05-09 
• Motion (C) om att uppdatera landsbygdsprogrammet, 2013-09-30 
 
– – – – 
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KS-2013-00917 
 

§ 194 Slutredovisning av MRP-uppdrag SAM 1, 2013 - 
Hela Sundsvall ska leva 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet ska ingå i ”Motion (C) – Uppdatera landsbygds-

programmet”. 

Bakgrund 
I Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 uppdras stads-
byggnadsnämnden att ansvara för uppdraget Hela Sundsvall ska leva. 
Uppdraget innebär att ett nytt landsbygdsprogram ska tas fram under plan-
perioden. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2012-12-17 
§ 225 att ansvaret för uppdraget ska överföras till kommunstyrelsen. 
 
Koncernstaben anser att det istället för ett nytt eller reviderat lands-
bygdsprogram bör tas fram en handlingsplan för landsbygden under 
RIKARE. Detta skulle tydliggöra kommunfullmäktiges beslut att inordna 
landsbygdsprogrammet under RIKARE och bidrar dessutom till im-
plementeringen av tillväxtstrategin. 

Överläggning 
Malin Larsson (S) yrkar på följande: 
 
att koncernstaben får i uppdrag att ta fram ett landsbygdsprogram i 
enlighet med beslutad mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-
2016. 
 
Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till Malins Larssons (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Malin Larssons (S) förslag med bifall 
från Kim G Ottosson (V). 
 
Ordföranden ställer dessa två förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar  enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-06-09, § 223 
• Koncernstabens skrivelse, 2014-05-09 
• Bilaga – Förstudie om behov av nytt landsbygdsprogram för 

Sundsvalls kommun, 2014-05-09 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-06-23 51 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2014-00011 
 

§ 195 Frågor enligt kommunallagen 
Inga frågor har lämnats in till dagens sammanträde. 
 
– – – – 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-06-23 52 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
KS-2014-00008 
 

§ 196 För kännedom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 

• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande för oförutsedda behov, daterad 2014-06-10 

• Kvartalrapport ej verkställda beslut 2013-12-31 enligt SoL  
(KS-2014-00141, SN-2013-00013) 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2014-06-05, reviderad 2014-06-18, 
utskickad via e-post (KS-2014-00010) 

 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 2014-06-23 53 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
 
 

§ 197 Information från demokrati- och 
uppföljningsberedningen 

Ordföranden informerar om det första mötet med demokrati- och 
uppföljningsberedningen som skedde den 10 juni 2014. Ledamöterna i 
den nya beredningen fick bland annat information om hur arbetet under 
den tidigare perioden har fortlöpt. Linda Gustavsson vid koncernstaben 
kommer dessutom att bjudas in till beredningens nästa möte för att 
diskutera funktionen Synpunkt Sundsvall. 
 
– – – – 
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Sammanträdesdatum 
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 2014-06-23 54 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 
 
 

§ 198 Information om lägesrapport från Sundsvalls 
logistikpark 

Ordföranden informerar om ärendet ”lägesrapport från Sundsvalls 
logistikpark” flyttas från kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 
2014 till november 2014. 
 
– – – – 



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-23 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
1 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Tjänstgörande ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

     

Peder Björk (S) X   
Anita Bdioui (S) X   
Diana Kapitanska (S) - Patrik Eriksson 167–198 
Kjell B Andersson (S) X   
Lars-Åke Andersson (S) X   
Roland Grafström (S) X   
Stefan Broman (S) X   
Bodil Hansson (S) X   
Anders Hedenius (S) - Börje Bergström 167–198 
Dorthy Eriksson (S) - Michael Sjödin 167–198 
Janina Öhrberg (S) - Stefan Eriksson 167–198 
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) - Priscilda Helenius 167–198 
Roger Johansson (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Niklas Säwén (S) X   
Cathrine Edström (S) X, §§ 167–190 Evert Nederberg 191–198 
Lena Österlund (S) X   
Bo Markusson (S) X   
Lena Sjöberg (S) - Malin Larsson 167–198 
Jan-Olov Lampinen (S) X   
Ulla-Britt Lagergren (S) X   
Tommy Eriksson (S) X   
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) - Leif Söderberg 167–198 
Burhan Hussain (S) - Lena Sjölén 167–198 
Niclas Burvall (S) X   
Ann-Charlotte Evrung (S) X   
Jörgen Tjernell (M) - Inga-Britta Karlsson 167–198 
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   
David Svensson (M) X   
Habib Effati (M) X   
Åse Johansson (M) - Marianne Nilsson 167–198 
Margareta Engström (M) X   
Rodney Engström (M) X   
Per-Magnus Forsberg (M) X   
Erland Solander (M) X   
Jan Heijbel (M) X   

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-23 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
2 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Bertil Swenson (M) X   
Daniel Lundin (M) X, §§ 167–184 Patrik Gustavsson 185–198 
Hjördis Bredberg (M) X   
Else Ammor (M) X, §§ 168–198 Patrik Gustavsson 167 
Elisabeth Gisslin Burman (M) X, §§ 167–189 Gunilla Molin 190–198 
Börje Israelsson (M) X   
Efva Åström (M) X   
Elin Nilsson (M) X   
Pär Ahlberg (M) - Jennie Elfström 167–198 
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   
Kjell Bergkvist (C) X   
Linnéa Kjellman (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Christiane Rüdiger (V) X, §§ 185–198 Niklas Högdahl 167–184 
Annicka Burman (V) - Niklas Högdahl 185–198 
Kim G Ottosson (V) X   
Hans Brynielsson (KD) X   
Angel Villaverde (MP) X   
Mathias Rex (MP) X   
Sverker Ottosson (MP) X   
Ingrid Möller (-) X   
Maria Algotsson (MP) - MariAnne Andersson 167–198 
Ove Skalin (SD) X   
Johnny Skalin (SD) X   
Sven Nordlund (SD) X   
Jan Björnefax (SD) X   



 

 Närvarolista 
  
  
  
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-23 

Bilaga 1 
 
 
 
Sida  
3 (3) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
 

Ersättare Parti Närvarande2 Tjänstgör paragraf  
    

Patrik Eriksson (S) X 167–198 
Lena Sjölén (S) X  
Evert Nederberg (S) X 191–198 
Therese Westin (S) X  
Börje Bergström (S) X 167–198 
Adele Flodin (S) -  
Michael Sjödin (S) X 167–198 
Stefan Eriksson (S) X 167–198 
Arianne Sundman (S) -  
Ronny Fröwall (-) X  
Olof Andersson (S) -  
Priscilda Helenius (S) X 167–198 
Magnus Ragnarsson (S) -  
Malin Larsson (S) X 167–198 
Ulf Sjölinder (S) -  
Leif Söderberg (S) X 167–198 
Vakant (S) - Ingen ny ers kan utses av Lst 
Sigbritt Ericsson (M) -  
Inga-Britta Karlsson (M) X 167–198 
Marianne Nilsson (M) X 167–198 
Patrik Gustavsson (M) X 185–198 
Jennie Elfström (M) X 167–198 
Gunilla Molin (M) X 190–198 
Jörgen Nilsson (M) X  
Vakant (M)  Ingen ny ers kan utses av Lst 
Vakant (M)  Ingen ny ers kan utses av Lst 
Vakant (M)  Ingen ny ers kan utses av Lst 
Vakant (M)  Ingen ny ers kan utses av Lst 
Vakant (M)  Ingen ny ers kan utses av Lst 
Vakant (M)  Ingen ny ers kan utses av Lst 
Maria Räfsbäck (FP) X  
Marie Melsom (FP) -  
Johanna Höckert Bylander (FP) -  
Inga-Lill Sundberg Hägglund (FP) -  
Anders Henriksson (C) X  
Jan-Ola Andersson (C) -  
Hicham Elkahtib (V) -  
Niklas Högdahl (V) X  
Liza-Maria Norlin (KD) X  
Bertil Hörnqvist (KD) X  
MariAnne Andersson (MP) X 167–198 
Tina Hellberg (MP) X  
Sture Norlin (MP) X  
Jan Selander (SD) X  
Lars Skoglund (SD) X  

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
 



 

 Voteringslista 
  § 184 Beslut om antagande av bostads- 
  politiskt program 
    
   
    
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-23 

Bilaga 2 
 
 
 
Sida  
1 (2) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
Ledamöter 

 
Parti 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)   X   
Anita Bdioui (S)   X   
Diana Kapitanska (S) Patrik Eriksson  X   
Kjell B Andersson (S)   X   
Lars-Åke Andersson (S)   X   
Roland Grafström (S)   X   
Stefan Broman (S)   X   
Bodil Hansson (S)   X   
Anders Hedenius (S) Börje Bergström  X   
Dorthy Eriksson (S) Michael Sjödin  X   
Janina Öhrberg (S) Stefan Eriksson  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) Priscilda Helenius  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) Malin Larsson  X   
Jan-Olov Lampinen (S)   X   
Ulla-Britt Lagergren (S)   X   
Tommy Eriksson (S)   X   
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) Leif Söderberg  X   
Burhan Hussain (S) Lena Sjölén  X   
Niclas Burvall (S)   X   
Ann-Charlotte Evrung (S)   X   
Jörgen Tjernell (M) Inga-Britta Karlsson X    
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    
David Svensson (M)  X    
Habib Effati (M)  X    
Åse Johansson (M) Marianne Nilsson X    
Margareta Engström (M)  X    
Rodney Engström (M)  X    
Per-Magnus Forsberg (M)  X    
Erland Solander (M)  X    
Jan Heijbel (M)  X    
Bertil Swenson (M)  X    



 

 Voteringslista 
  § 184 Beslut om antagande av bostads- 
  politiskt program 
    
   
    
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-23 

Bilaga 2 
 
 
 
Sida  
2 (2) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Daniel Lundin (M)  X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
Else Ammor (M)  X    
Elisabeth Gisslin Burman (M)  X    
Börje Israelsson (M)  X    
Efva Åström (M)  X    
Elin Nilsson (M)  X    
Pär Ahlberg (M) Jennie Elfström 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    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)   X   
Christiane Rüdiger (V) Niklas Högdahl  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 (-)   X   
Maria Algotsson (MP) MariAnne Andersson X    
Ove Skalin (SD)    X  
Johnny Skalin (SD)    X  
Sven Nordlund (SD)    X  
Jan Björnefax (SD)    X  
   40 36 4 1 

 



 

 Voteringslista 
  § 189 Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
  samt bestämmelser om omställningsstöd och  
  pension till förtroendevalda och personer med 
  förtroendeuppdrag 
     
    
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-23 

Bilaga 3 
 
 
 
Sida  
1 (2) 

 
 
 

Ordförandens signatur Justerarnas signaturer  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 
Ledamöter 

 
Parti 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Diana Kapitanska (S) Patrik Eriksson X    
Kjell B Andersson (S)  X    
Lars-Åke Andersson (S)  X    
Roland Grafström (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Anders Hedenius (S) Börje Bergström X    
Dorthy Eriksson (S) Michael Sjödin X    
Janina Öhrberg (S) Stefan Eriksson 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) Priscilda Helenius 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) Malin Larsson X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ulla-Britt Lagergren (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) Leif Söderberg X    
Burhan Hussain (S) Lena Sjölén X    
Niclas Burvall (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Jörgen Tjernell (M) Inga-Britta Karlsson X    
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    
David Svensson (M)  X    
Habib Effati (M)  X    
Åse Johansson (M) Marianne Nilsson X    
Margareta Engström (M)  X    
Rodney Engström (M)  X    
Per-Magnus Forsberg (M)  X    
Erland Solander (M)  X    
Jan Heijbel (M)  X    



 

 Voteringslista 
  § 189 Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
  samt bestämmelser om omställningsstöd och  
  pension till förtroendevalda och personer med 
  förtroendeuppdrag 
     
    
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-23 

Bilaga 3 
 
 
 
Sida  
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Bertil Swenson (M)  X    
Daniel Lundin (M) Patrik Gustavsson X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
Else Ammor (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)  X    
Börje Israelsson (M)  X    
Efva Åström (M)  X    
Elin Nilsson (M)  X    
Pär Ahlberg (M) Jennie Elfström 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   
Kjell Bergkvist (C)   X   
Linnéa Kjellman (C)   X   
Hans Zetterkvist (V)   X   
Christiane Rüdiger (V)   X   
Annicka Burman (V) Niklas Högdahl  X   
Kim G Ottosson (V)   X   
Hans Brynielsson (KD)   X   
Angel Villaverde (MP)   X   
Mathias Rex (MP)   X   
Sverker Ottosson (MP)   X   
Ingrid Möller (-)   X   
Maria Algotsson (MP) MariAnne Andersson  X   
Ove Skalin (SD)   X   
Johnny Skalin (SD)   X   
Sven Nordlund (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
   56 25 0 0 

 



 

 Voteringslista 
  § 189 Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
  samt bestämmelser om omställningsstöd och  
  pension till förtroendevalda och personer med 
  förtroendeuppdrag 
     
    
 Sammanträdesdatum 
 2014-06-23 

Bilaga 4 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Diana Kapitanska (S) Patrik Eriksson X    
Kjell B Andersson (S)  X    
Lars-Åke Andersson (S)  X    
Roland Grafström (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Bodil Hansson (S)  X    
Anders Hedenius (S) Börje Bergström X    
Dorthy Eriksson (S) Michael Sjödin X    
Janina Öhrberg (S) Stefan Eriksson 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) Priscilda Helenius 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) Malin Larsson X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ulla-Britt Lagergren (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) Leif Söderberg X    
Burhan Hussain (S) Lena Sjölén X    
Niclas Burvall (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S)  X    
Jörgen Tjernell (M) Inga-Britta Karlsson X    
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    
David Svensson (M)  X    
Habib Effati (M)  X    
Åse Johansson (M) Marianne Nilsson X    
Margareta Engström (M)  X    
Rodney Engström (M)  X    
Per-Magnus Forsberg (M)  X    
Erland Solander (M)  X    
Jan Heijbel (M)  X    



 

 Voteringslista 
  § 189 Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
  samt bestämmelser om omställningsstöd och  
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 2014-06-23 
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Bertil Swenson (M)  X    
Daniel Lundin (M) Patrik Gustavsson X    
Hjördis Bredberg (M)  X    
Else Ammor (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)  X    
Börje Israelsson (M)  X    
Efva Åström (M)  X    
Elin Nilsson (M)  X    
Pär Ahlberg (M) Jennie Elfström 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   
Kjell Bergkvist (C)   X   
Linnéa Kjellman (C)   X   
Hans Zetterkvist (V)   X   
Christiane Rüdiger (V)   X   
Annicka Burman (V) Niklas Högdahl  X   
Kim G Ottosson (V)   X   
Hans Brynielsson (KD)   X   
Angel Villaverde (MP)   X   
Mathias Rex (MP)   X   
Sverker Ottosson (MP)   X   
Ingrid Möller (-)   X   
Maria Algotsson (MP) MariAnne Andersson  X   
Ove Skalin (SD)    X  
Johnny Skalin (SD)    X  
Sven Nordlund (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)    X  
   56 22 3 0 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)   X   
Anita Bdioui (S)   X   
Diana Kapitanska (S) Patrik Eriksson  X   
Kjell B Andersson (S)   X   
Lars-Åke Andersson (S)   X   
Roland Grafström (S)   X   
Stefan Broman (S)   X   
Bodil Hansson (S)   X   
Anders Hedenius (S) Börje Bergström  X   
Dorthy Eriksson (S) Michael Sjödin  X   
Janina Öhrberg (S) Stefan Eriksson  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) Priscilda Helenius  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) Malin Larsson  X   
Jan-Olov Lampinen (S)   X   
Ulla-Britt Lagergren (S)   X   
Tommy Eriksson (S)   X   
Britt-Marie Ståhl Olsson (S) Leif Söderberg  X   
Burhan Hussain (S) Lena Sjölén  X   
Niclas Burvall (S)   X   
Ann-Charlotte Evrung (S)   X   
Jörgen Tjernell (M) Inga-Britta Karlsson X    
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    
David Svensson (M)  X    
Habib Effati (M)  X    
Åse Johansson (M) Marianne Nilsson X    
Margareta Engström (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) Patrik Gustavsson X    
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Hjördis Bredberg (M)  X    
Else Ammor (M)  X    
Elisabeth Gisslin Burman (M) Gunilla Molin X    
Börje Israelsson (M)  X    
Efva Åström (M)  X    
Elin Nilsson (M)  X    
Pär Ahlberg (M) Jennie Elfström 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    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)   X   
Christiane Rüdiger (V)   X   
Annicka Burman (V) Niklas Högdahl  X   
Kim G Ottosson (V)   X   
Hans Brynielsson (KD)  X    
Angel Villaverde (MP)  X    
Mathias Rex (MP)  X    
Sverker Ottosson (MP)  X    
Ingrid Möller (-)   X   
Maria Algotsson (MP) MariAnne Andersson X    
Ove Skalin (SD)   X   
Johnny Skalin (SD)   X   
Sven Nordlund (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
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