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Justering 
 
Till justerare utses Malin Larsson och Thomas Burman med Jan 
Lahti och Sven Bredberg som ersättare. 
 
_ _ _ _  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 4 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§ 128  Information från kommundirektör Åsa 
Bellander 
(KS-2018-00005) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 129  Allmänhetens frågestund 
(KS-2018-00004) 
 

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

Överläggning 
 

• Tommy Jansson ställer en fråga om hur marknadsföringsavtal 
behandlas och prioriteras via Näringslivsbolaget i Sundsvall 
AB och Stadsbacken AB. 
Frågan besvaras av ordföranden i Näringslivsbolaget i 
Sundsvall AB Anders Hedenius (S). 

 
• Stefan Blom ställer en fråga om vilken trafikpåverkan den 

nya stadsdelen Katrinehill kan komma att få för 
Kvarndammsvägen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Magnus Ragnarsson ställer en fråga om vilka konsekvenser 

den nya stadsdelen Katrinehill kan komma att få för 
Kvarndammsvägen. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
 

• Kristofer Granholm ställer en fråga om vilka konsekvenser 
den nya stadsdelen Katrinehills planprogram kan leda till för 
boendesituationen på Kvarndammsvägen.  
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 
  

• Ebon Kram ställer en fråga om helgöppet på servicehusens 
restauranger, specifikt på Allégårdens restaurang. 
Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Malin 
Larsson (S). 
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• Annika Nilsson ställer en fråga om genomförandet av 
minskad arbetstid för äldre utifrån pensionsstrategin som 
beslutades 2017-04-24. 
Frågan besvaras av personalnämndens ordförande Bodil 
Hansson (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 130  Allmänpolitisk debatt 
(KS-2018-00552) 
 
Ordföranden informerar om dagens allmänpolitiska debatt. Varje 
parti tilldelas fem minuter för sina inledningsanföranden. Därutöver 
har kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet ytterligare 
fem minuter var till sitt förfogande i sina inledningsanföranden. I den 
efterföljande debatten har den som begär ordet tre minuter till sitt 
förfogande. För repliker och genmälen gäller högst två minuter. 

Inledningsanföranden 
Inledningsanföranden framförs av Peder Björk (S), Jörgen Berglund 
(M), Johnny Skalin (SD), Stefan Falk (L), Christiane Rüdiger (V), 
Hans Forsberg (C), Maria Algotsson (MP) och Liza-Maria Norlin 
(KD). 
 
Därefter följer en allmän debatt. 
 
_ _ _ _ 
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§ 131  Frågor enligt kommunallagen 
(KS-2018-00011) 
 

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

Överläggning 
 

• Liza-Maria Norlin (KD) ställer en fråga till kultur- och 
fritisnämndens ordförande Åsa Ulander (S) gällande 
tillgängligheten till Sundsvalls havsbad, framförallt 
tillgängligheten vid Tranviken på Alnö. Efter frågan följer ett 
replikskifte mellan frågeställaren och svaranden.  

 
_ _ _ _ 
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§ 132  Inkomna motioner 
(KS-2018-00539, KS-2018-00542, KS-2018-00543, KS-2018-00559, 
KS-2018-00546, KS-2018-00547) 

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

• Motion (S) angående högskolebehörighet som norm på de 
yrkesförberedande gymnasieprogrammen 

• Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostadseffektiv 
• Motion (L) språkskola för nyanlända 
• Motion (KD) om att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre 
• Motion (MP) om att inrätta en egen lokal Barnombudsman 
• Motion (MP) om alkoholfri representation 

Ärendet 
Sex motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Motion (S) angående högskolebehörighet som norm på de 

yrkesförberedande gymnasieprogrammen, inlämnad 2018-06-
20 

• Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostadseffektiv, 
inlämnad 2018-06-25 

• Motion (L) språkskola för nyanlända, inlämnad 2018-06-25 
• Motion (KD) om att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre, 

inlämnad 2018-06-25 
• Motion (MP) om att inrätta en egen lokal Barnombudsman, 

inlämnad 2018-06-25 
• Motion (MP) om alkoholfri representation, inlämnad 2018-

06-25 
 
_ _ _ _ 
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§ 133  Inkomna interpellationer 
 
Inga interpellationer har kommit in till dagens sammanträde. 
 
_ _ _ _ 
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§ 134  Valärenden 
(KS-2018-00010) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Annika Burmans (V) avsägelse som ledamot i Mitthem 
AB, Gode män tätortsförhållande och kommunfullmäktige, 
 
att utse Martin Jägesten (V) till ny ledamot i Mitthem AB efter 
Annika Burman (V), fram till ordinarie bolagsstämma 2019, 
 
att utse Hans Zetterkvist (V) till ny ledamot i Gode män 
tätortsförhållande efter Annika Burman (V), för återstående delen av 
mandatperioden, 
 
att notera Länsstyrelsens beslut om val av Fáten Nilsson (L) som ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Maritta Selin (L), för återstående 
delen av mandatperioden, 
 
att bevilja Sabina Mattsons (MP) avsägelse som nämndeman i 
Sundsvalls Tingsrätt, 
 
att utse Per-Olof Swing (MP) till ny nämndeman i Sundsvalls 
Tingsrätt efter Sabina Mattsson (MP), för återstående delen av 
mandatperioden, samt 
 
att bevilja Hans Backlunds (S) avsägelse som ledamot i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2018-06-14, reviderad 2018-

06-21, samt kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde 
 
_ _ _ _ 
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§ 135  Delårsrapport januari-april 2018 för 
kommunen och kommunkoncernen 
(KS-2018-00427-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna delårapporten för januari-april 2018 för kommunen och 
kommunkoncernen. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2018 
för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -172,3 
miljoner kronor för kommunen, vilket är 168,2 miljoner kronor lägre 
i jämförelse med resultatet för januari-april 2017, (-4,1 miljoner 
kronor). Resultatprognosen för 2017 uppgår till -40 miljoner kronor 
för kommunen, vilket är cirka 128 miljoner kronor sämre än det 
budgeterade resultatet på 88,1 miljoner kronor.  
 
Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen 
inte kommer att klara balanskravsresultatet, om det prognostiserade 
resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tilläggsattsats: 
 

att besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå de 
nödvändiga åtgärder i övrigt som krävs för att nå målet om årets 
överskott i enlighet med beslutad MRP, för beslut vid 
kommunfullmäktiges möte i september.  

 
Jörgen Berglund (M), Birgir Hjörleifsson (MP) och Liza-Maria 
Norlin (KD) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.  
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Jörgen 
Berglund (M), Tom Emanuelz (M), Gunilla Molin (M), Habib Effati 
(M), Linus Johansson (M), Åse Johansson (M), Sven Bredberg (M), 
Patrik Gustavsson (M), Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Lars 
Holmgren (L), Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L), Hans 
Brynielsson (KD) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-06-11 - § 131 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-06-04 § 40 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00427-2   
• Delårsrapport kommunen och kommunkoncernen 2018-04  
• Delårsrapport 1 2018 socialnämnden - kompletterande 

åtgärdsplan 
• Delårsrapport 1 2018 barn- och utbildningsnämnden – 

åtgärdsplan 
 

_ _ _ _ 
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§ 136  Årsredovisning 2017 för 
Samordningsförbundet i Sundsvall 
 (KS-2018-00091-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet i 
Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 enligt revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen, samt 
 
att godkänna årsredovisningen 2017 för Samordningsförbundet i 
Sundsvall. 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Sundsvall har upprättat årsredovisning för 
2017.  Förbundets revisorer har lämnat en revisionsberättelse. 

Jäv 
Jäv antecknas för Jonas Väst (S) och Thomas Burman (M).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 135 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00091-1  
• Samordningsförbundet i Sundsvall - Årsredovisning 2017 
• Samordningsförbundet i Sundsvall - Revisionsberättelse 
• Samordningsförbundet i Sundsvall - Granskningsrapport EY 
• Granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 137  Årsredovisning 2017 för Sundsvalls 
Sjöfolksstiftelse samt ansvarsfrihet 
 (KS-2018-00093-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Sundsvalls Sjöfolksstiftelses årsredovisning 2017, 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, samt 
 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
Sundsvalls kommun godkänner att stiftelsen får permuteras och att 
stiftelsekapitalet delas ut till Sjöräddningen. 

Ärendet 
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse har till kommunen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2017. 

Jäv 
Jäv antecknas för Adele Flodin (S), Patrik Gustavsson (M) och 
Hicham Elkahtib (V). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 136 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00093-1 
• Årsredovisning 2017 för Sundsvalls sjöfolksstiftelse 
• Ansökan om permutation 
 
_ _ _ _ 
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§ 138  Digitalisering - målbild och prioriterade 
områden 
(KS-2017-00603-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta följande målbild för digitaliseringen i Sundsvalls kommun:  
”I Sundsvalls kommun använder vi digitaliseringens möjligheter för 
att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i den kommunala servicen. 
Genom att vi effektiviserar den kommunala verksamheten frigör vi tid 
och resurser för att stärka demokratin, öka delaktigheten och 
självständigheten hos Sundsvalls invånare.”, 
 
att uppdra till samtliga nämnder att med stöd av 
kommunstyrelsekontorets analysrapport för digitalisering 2018 och 
WSP:s underlag i ärende dnr KS-2017-00603, säkerställa prioriterade 
områden och frigöra resurser för digitalisering inom respektive 
verksamhetsområde inför 2019 och årligen därefter samt, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att samordna och prioritera 
nämnderas planer till en gemensam handlingsplan för Sundsvalls 
kommunkoncern. 

Ärendet 
Ärendet handlar om att besluta om en gemensam målbild och 
prioriteringar för digitaliseringsarbetet i Sundsvalls kommun samt att 
avsätta resurser för att förbereda ett framtagande och en 
implementering av en handlingsplan för digitalisering. 

Överläggning 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringsyrkande att målbilden i den första attsatsen får följande 
lydelse: 
 

I Sundsvalls kommun använder vi digitaliseringens 
möjligheter för att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i 
den kommunala servicen. Genom att vi effektiviserar den 
kommunala verksamheten frigör vi tid och resurser för att 
stärka demokratin, öka delaktigheten och självständigheten 
hos Sundsvalls invånare. 
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Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Peder Björks (S) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är 
kommunstyrelsens förslag med Peder Björk (S) och Liza-Maria 
Norlins (KD) ändringsyrkande. Detta blir också kommunfullmäktiges 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 142 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00603-3  
• Analysrapport Digitalisering - vår tids största samhällstrend 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2017-11-07 § 67 
• Handlingsplan för digitalisering -Sundsvalls kommun 2017-06-30 
• Bilaga 1 - Hållbarhets- och digitaliseringsmål  
• Bilaga 2 - Resultat av Workshop 
• Bilaga 3 - Digitaliseringsprojekt Sundsvalls kommun 
• Bilaga 4 - Ekonomisk analys till handlingsplanen 
• Bilaga 5 Intervjupersoner  

Uppföljning av beslut 
Inför budgetarbetet 2019 ska respektive nämnd återkoppla till 
kommunstyrelsen vilka prioriteringar i digitaliseringsarbetet som 
föreslås. Kommunstyrelsen följer upp hur nämndernas arbete  
fortskrider, via sedvanlig MRP-process, genom tertial- och 
årsrapporter.  
 
_ _ _ _ 
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§ 139  Beslut om planprogram Katrinehill 
(KS-2018-00315-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett planprogram med 
tillhörande samrådsredogörelse för Katrinehill, det som i gällande 
översiktsplan Sundsvall 2021 omnämns som Nackstaskogen-
Mårtensro. Syftet med planprogrammet har varit att fördjupa 
kunskapen om området och påbörja samrådprocessen inför 
efterföljande planläggning av området.  
 
Planprogrammet skickades ut på programsamråd under perioden 5 
maj till 16 juni 2017. Efter programsamrådstiden har inkomna 
synpunkter sammanfattats och kommenterats i en så kallad 
samrådsredogörelse – program. Planprogrammet har reviderats 
utifrån inkomna synpunkter där det varit möjligt och lämpligt utifrån 
Stadsbyggnadskontorets bedömning.   

Överläggning 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Lars Holmgren (L) yrkar på att ärendet i första hand återremitteras 
med följande motivering: 
 
”Det reviderade planförslaget innehåller många bra förändringar 
och visar en förståelse och vilja att tillmötesgå de närboendes 
önskemål. Vi ser dock en rad övergripande frågeställningar, för 
Katrinehill och gränsande bostadsområden. Innan planprogrammet 
fastställs skall en övergripande trafikanalys genomföras samt att 
miljökonsekvensutredningen måste slutföras och redovisas.”  
 
I andra hand, om förslaget till återremiss faller, yrkar Lars Holmgren 
(L) avslag till ärendet. 
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Jörgen Berglund (M) instämmer i första hand med Lars Holmgrens 
(L) återremissyrkandet och i andra hand yrkar han bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. 
 
Johnny Skalin (SD) instämmer i Lars Holmgrens (L) yrkande. 
 
Bodil Hansson (S), Roger Johansson (S) och Kjell Bergkvist (C) 
instämmer i Anders Hedenius (S) yrkande. 
 
Maria Algotsson (MP) instämmer i Lars Holmgrens (L) 
återremissyrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Lars Holmgrens (L) med fleras 
yrkande om återremiss. 
 
Hon anger följande propositionsordning: Först ska 
kommunfullmäktige besluta om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Om kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag så kommer hon ställa bifall till 
kommunstyrelsens förslag mot avslag till kommunstyrelsens förslag.    
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Votering begärs av Jörgen Berglund (M) och ska verkställas. 
 
Votering genomförs med följande propositionsordning, den som 
röstar bifall till att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som 
röstar bifall till att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Votering 
resulterar i 46 JA-röster, 34 NEJ-röster och 1 som avstår, se bilaga 2. 
 
Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 146 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22  § 27 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00315-2  
• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2018-03-21 § 50 
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Uppföljning av beslut 
Innan antagande av detaljplaner i området kommer ytterligare samråd 
och dialog att genomföras med alla berörda, inklusive 
kommunstyrelsen, i enlighet med plan- och bygglagen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 140  Redovisning av partistöd för 2017 
(KS-2018-00028-8) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera inkomna redovisningar med tillhörande 
granskningsrapporter av hur partistödet 2017 har använts, 
 
att partistödet för andra halvåret 2018 ska utbetalas till 
socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet de 
gröna, kristdemokraterna, liberalerna och moderaterna, samt 
 
att partistödet för andra halvåret 2018 ska utbetalas till 
sverigedemokraterna så snart fullmäktige erhållit redovisning och 
granskningsrapport för 2017. 

Ärendet 
Partierna i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning av hur 
partistödet 2017 har använts. Till redovisningen har partierna lämnat 
en granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 147 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 38 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00028-8 
• Moderaternas redovisning partistöd 2017 
• Liberalernas redovisning partistöd 2017 
• Kristdemokraternas redovisning partistöd 2017 
• Miljöpartiets redovisning partistöd 2017 
• Socialdemokraternas redovisning partistöd 2017 
• Centerpartiets redovisning partistöd 2017 
• Vänsterpartiets redovisning partistöd 2017 
 
_ _ _ _ 
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§ 141  Investeringar i Tunadalshamnen 
(KS-2018-00337-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att genom tilläggsavtal godkänna att Sundsvalls Hamn AB gör 
investeringar i kommunens egendom, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen ordförande att teckna sådant avtal. 
 

Ärendet 
Sundsvalls Hamn AB (SHAB) är i behov av att utföra vissa 
investeringar i befintlig kaj, brandskydd i befintligt magasin samt 
bygga magasin för extern hyresgäst. Kostnaderna för dessa 
investeringar ska belasta SHAB. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 149 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 35 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00337-1 
  
_ _ _ _ 
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§ 142  Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland 
AB 2018 
(KS-2018-00366-1) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB 2018, 
samt, 
 
att beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i Region 
Västernorrland fattar beslut med motsvarande innebörd. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun äger tillsammans med Region Västernorrland 
Scenkonst Västernorrland AB. Ägarskapet är fördelat med 40 % 
respektive 60 % för kommunen och regionen. Det finns ett 
ägardirektiv framtaget med syfte att möjliggöra en aktiv styrning av 
Scenkonst Västernorrland AB, samt att underlätta för ägarna att följa 
och kontrollera verksamheten i bolaget. Ägardirektivet behöver nu 
uppdateras. 

Överläggning 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tillägg i ägardirektivet: 
 

Tillägg under rubrik 6 Finansiering av verksamheten:  
 

Bolaget ska ha tydliga och mätbara mål för att öka bolagets 
intäkter vid sidan om anslagen från ägarna. 

 
Bolaget ska vidta åtgärder för att väsentligt öka sin 
självfinansieringsgrad. 

 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tillägg i ägardirektivet: 
 

Tillägg under rubrik 4 Verksamhetens mål: 
 

Ny punkt under rubriken ”Främjandemålet” 
• Bolaget ska prioritera barns och ungas samt personer 

med funktionsnedsättnings delaktighet i kulturlivet. 
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Tillägg under rubrik 6 Finansiering av verksamheten: 
 
Ny mening efter det befintliga textavsnittet: 
Bolaget ska jämfört med idag öka självfinansieringsgraden 
via biljettintäkter för vuxna. Bolaget ska aktivt arbeta för att 
fler av Regionens kommuner blir delägare. 

 
Ingeborg Wiksten (L) och Hicham Elkahtib (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till Mats Hellhoffs 
(SD) förslag. 
 
Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Mats Hellhoffs (SD) förslag och dels 
Alicja Kapicas (M) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslut enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Reservation 
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Tom Emanuelz 
(M), Gunilla Molin (M), Habib Effati (M), Linus Johansson (M), Åse 
Johansson (M), Sven Bredberg (M), Peter Sjöbom (M), Johnny 
Skalin (SD), Lars Skoglund (SD), Mats Hellhoff (SD), Stig 
Bergström (SD), Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Ove 
Skalin (SD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mor beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 150 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott 2018-05-22 § 36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00366-1 
• Ägardirektiv Scenkonst Västernorrland godkänt på ägarsamråd 

2017-03-30 med förslag revidering inför 2018 
 
_ _ _ _ 
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§ 143  Uppföljning av motion (C) om 
fältungdomsarbete 
(KS-2018-00205-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av motion (C) om fältungdomsarbete. 

Ärendet 
Centerpartiet lämnade 2014 in en motion om fältungdomsarbete 2014 
i vilken de förslog att det skulle utredas hur kommunen 
(socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen) kan arbeta 
utveckla det förebyggande arbetet med unga. I motionen föreslogs att 
ett projekt skulle startas för det här arbetet och att det projektet 
utvärderas efter två år. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 § 187 att bifalla motionen 
samt att utvärdera insatsen efter två år. Socialnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden har nu utvärderat sitt arbete. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 154 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00205-3 
• Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-02-28 §21 
• Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2017-12-07 
• Protokollsutdrag socialnämnden 2018-02-21 §29 
• Socialförvaltningens skrivelse 2018-01-29 
 
_ _ _ _ 
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§ 144  Tillbakadragande av motion (C) befria 
socialnämnden från försörjningsstödet 
(KS-2018-00390-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avskriva motion (C) befria socialnämnden från försörjningsstödet, 
från vidare handläggning. 

Ärendet 
Linnéa Kjellman och Hans Forsberg har i en motion föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda och föreslå en modell där ansvaret för finansiering av 
försörjningsstödet läggs under kommunstyrelsen samt att operativt 
och administrativt ansvar för försörjningsstödet placeras hos 
socialnämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration. 
 
Motionärerna har i en separat skrivelse dragit tillbaka motionen. 
Anledningen är att motionärerna anser att motionen är 
ovidkommande med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
(2018-04-23 § 105) för ärendet Översyn av ansvarsområdena för 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, och nämnden för 
arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) (KS-2016-
00660). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 155 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 30 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00390-4   
• Tillbakadragande av motion (C) 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-11-25 § 229 
• Motion (C) - Befria socialnämnden från försörjningsstödet 
 
_ _ _ _ 
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§ 145  Motion (L) att utreda möjligheterna till 
intraprenadlösningar inom skolan 
(KS-2017-00471-5) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla att-sats 1 i motionen med korrigeringen att uppdra till 
barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att driva 
kommunala skolor som intraprenad samt, 
 
att avslå att-sats 2 i motionen. 

Ärendet 
Liberalerna i Sundsvalls kommun har via Stefan Falk (L) och Johan 
Landström (L) lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
följande att-satser: 
 

o Att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda 
möjligheten att driva kommunala skolor som intraprenad 

 
o Att i det fall utredning visar goda förutsättningar, ska minst 

två av kommunens skolor erbjudas en intraprenad-lösning. 
 
Det här ärendet är ett svar på den motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Alicja Kapica (M) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande. 
 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Falk (L) med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Reservation 
Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Lars Holmgren (L), Annelie 
Luthman (L), Arne Engholm (L), Jan Heijbel (M), Margareta 
Engström (M), Hjördis Bredberg (M), Bertil Swenson (M), Mikael 
Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), 
Thomas Burman (M), Tom Emanuelz (M), Gunilla Molin (M), Habib 
Effati (M), Sven Bredberg (M), Peter Sjöbom (M) reserverar sig mor 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 156 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott 2018-05-15 § 50 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00471-5 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 §120 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2017-08-25 
• Motion (L) att utreda möjligheterna till intraprenadlösningar 

inom skolan. 
 
_ _ _ _ 
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§ 146  Motion (KD) angående införande av 
övergripande plan mot hemlöshet 
(KS-2016-00909-6) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Liza-Maria Norlin och Hans Brynielsson, Kristdemokraterna (KD) 
har till kommunfullmäktige lämnat en motion som föreslår att en 
övergripande plan mot hemlöshet ska införas.  

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Alicja Kapica (M), Maria Algotsson (MP), 
Börje Mattsson (SD) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Malin Larsson (S) och Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) med 
fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Hans Brynielsson (KD), Liza-Maria Norlin (KD), Johnny Skalin 
(SD), Lars Skoglund (SD), Mats Hellhoff (SD), Stig Bergström (SD), 
Jan Björnefax (SD), Roland Persson (SD), Ove Skalin (SD), Börje 
Mattsson (SD), Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Lars 
Holmgren (L), Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L), Jan Heijbel 
(M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M), Bertil 
Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), Elisabeth 
Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Tom Emanuelz (M), 
Gunilla Molin (M), Habib Effati (M), Sven Bredberg (M), Peter 
Sjöbom (M), Birgitta Skoglund (MP), Maria Algotsson (MP), Birgir 
Hjörleifsson (MP) och Tina Hellberg (M) reserverar sig mor beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 157 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22  § 36 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2016-00909-6  
• Protokollsutdrag socialnämnden 2017-06-21 § 127 
• Socialförvaltningens skrivelse 2017-05-29 
• Letter of intent 2012-05-23 
• Motion (KD) angående införande av övergripande plan mot 

hemlöshet, inlämnad 2016-11-28 
 
_ _ _ _ 
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§ 147  Motion (MP) angående årlig redovisning 
inom integrationsområdet 
(KS-2017-00227-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen.  

Ärendet 
Miljöpartiet de Gröna (MP) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att ”integrationsgruppen får i uppdrag 
att årligen redovisa analyser och resultat inom integrationsområdet på 
lämpligt sätt för kommunfullmäktige”. Ärendet är ett förslag till 
beslut på motionen.  

Överläggning 
Birgir Hjörleifsson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Birgir Hjörleifssons (MP) förslag. 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation  
Birgitta Skoglund (MP), Maria Algotsson (MP), Birgir Hjörleifsson 
(MP), och Tina Hellberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 158 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 34 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00227-3  
• Motion (MP) angående årlig redovisning inom 

integrationsområdet, inlämnad 2017-02-27 
_ _ _ _ 
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§ 148  Motion (M) erbjud supermiljöbil som 
personalbil till kommunanställda 
(KS-2017-00475-4) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen vara besvarad. 

Ärendet 
Moderaterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige med 
förslag att utreda utifall det är möjligt att erbjuda supermiljöbil som 
personalbil till kommunanställda utifrån ett skattetekniskt och 
ekonomist perspektiv samt ta fram en modell på hur detta kan 
genomföras. Motionen har varit på remiss till personalnämnden som 
har lämnat remissvar med synpunkter. Kommunfullmäktige ska nu 
fatta beslut om motionens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 159 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

2018-05-22 § 32 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00475-4  
• Protokollsutdrag personalnämnden 2017-11-22 §63 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2017-10-10 

Motion (M) erbjud supermiljöbil som personalbil till 
kommunanställda 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning föreslås. Det befintliga uppdraget att göra 
en översyn/utredning följs upp via kommunstyrelsekontorets, 
strategisk koncernutveckling HR:s verksamhetsplan. Detta kommer 
ske oavsett vad kommunfullmäktige beslutar då aktiviteten redan är 
inplanerad.  
 
_ _ _ _ 
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§ 149  Motion (M) för en stärkt och förbättrad 
avgiftsmodell - återremitterat ärende 
 (KS-2015-00417-14) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionens första att-sats om att införa den så kallade 
Rättviksmodellen vid tillsynsavgifter för myndighetskontroll, 
 
att anse motionens andra att-sats som besvarad, samt 
 
att anse motionens tredje att-sats besvarad. 

Ärendet 
Moderaterna har väckt en motion om att den s.k. Rättviksmodellen 
för tillsynsavgifter ska införas i Sundsvalls kommun.  

Överläggning 
Tom Emanuelz (M), Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och 
Peter Sjöbom (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vidare 
yrkar han avslag till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Tom Emanuelz (M) med fleras 
förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Jan Heijbel (M), Margareta Engström (M), Hjördis Bredberg (M), 
Bertil Swenson (M), Mikael Gäfvert (M), Alicja Kapica (M), 
Elisabeth Gisslin Burman (M), Thomas Burman (M), Tom Emanuelz 
(M), Gunilla Molin (M), Habib Effati (M), Sven Bredberg (M), Peter 
Sjöbom (M), Ingeborg Wiksten (L), Stefan Falk (L), Lars Holmgren 
(L), Annelie Luthman (L), Arne Engholm (L), Hans Brynielsson 
(KD) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mor beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - 2018-06-11 - § 162 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2015-00417-14  
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-06-27 
• Motion (M) för en stärkt och förbättrad avgiftsmodell 
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§ 150  Korta frågor - korta svar 
(KS-2018-00007) 
 

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

Överläggning 
• Alicja Kapica (M) ställer en fråga om hastighetsskyltar vid 

skolor och förskolor under sommaren. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Thomas Burman (M) ställer en fråga om utredningen av den 

inlämnade motionen ”Motion (M) angående central ställplats 
för husbilar i Sundsvall”. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
• Stefan Falk (L) ställer en fråga gällande skolresultat för 

årskurs nio på Nivrenaskolan. 
Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens 
ordförande João Pinheiro (S). 

 
• Thomas Burman (M) ställer en fråga om hur planen avseende 

ställplatser för husbilar ser ut. 
Frågan besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Hedenius (S). 

 
_ _ _ _ 
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§ 151  För kännedom 
(KS-2018-00008) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Ärenden 
• Redovisning av förbrukningen av anslaget till 

kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 
daterad 2018-06-13 (KS-2018-00021-6) 
 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS Q4 2017 
(SN-2017-00014-96) 

 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS Q1 2018 

(SN-2018-00015-6) 
 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Q4 2017 

(SN-2018-00014-4) 
 

• Valärenden – vakanta uppdrag per 2018-06-14, reviderad 
2018-06-21 

 
_ _ _ _ 
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Närvarande1 

 
Jäv paragraf 

 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Tjänstgör 
paragraf 

      

Peder Björk (S) X    
Diana Kapitanska (S) X    
João Pinheiro (S) X    
Anita Bdioui (S) X    
Stefan Broman (S) X    
Patrik Eriksson (S) -  Lars-Åke Andersson §§ 128-151 
Kjell Andersson (S) X    
Roland Grafström (S) X    
Håkan Byberg (S) X    
Åsa Ulander (S) X §§ 128-139  Kent Larsson §§ 140-151 
Anders Hedenius (S) X    
Lena Österlund (S) -  Michael Sjödin §§ 128-151 
Leif Nilsson (S) X §§ 128-138  Laila Ågren  §§ 139-151 
Arianne Sundman (S) X    
Jonas Väst (S) X § 136   
Jenny Bjerkås (S) X    
Rose-Marie Antonic (S) X §§ 128-130  Carina Staaf,  

Kristoffer Högstedt 
Gustavsson 

§§ 131-132,  
§§ 133-151 

Adele Flodin (S) X § 137   
Stefan Eriksson (S) X    
Olof Andersson (S) -  Hans Backlund §§ 128-151 
Bodil Hansson (S) X    
Niklas Säwén (S) X    
Christina Nordenö (S) X    
Roger Johansson (S) X    
Cathrine Edström (S) X    
Jan Lahti (S) X    
Priscilda Helenius (S) X    
Lena Sjöberg (S) X    
Malin Larsson (S) X    
Tommy Eriksson (S) X    
Lisa Lööf (S) X    
Jan-Olov Lampinen (S) X    
Ann-Charlotte Evrung (S) -  Annika Söderberg §§ 128-151 
Burhan Hussain (S) X    
Soili Sollén (S) X    
Ulf Sjölinder (S) X    
Jeanette Hedlund (S) X    
Niclas Burvall (S) X    
Lina Heidenbeck (M) -  Jan Heijbel §§ 128-151 
Margareta Engström (M) X    
Hjördis Bredberg (M) X    
Bertil Swenson (M) X    
Mikael Gäfvert (M) X    
Alicja Kapica (M) X    
Elisabeth Gisslin Burman (M) X    

                                                           
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Thomas Burman (M) X § 136   
Jörgen Berglund (M) X §§ 128-139  Per Wahlberg §§ 140-141 
Tom Emanuelz (M) X    
Per-Magnus Forsberg (M) -  Gunilla Molin §§ 128-151 
Habib Effati (M) X    
Bertil Kjellberg (M) -  Linus Johansson §§ 128-142 
Eva Lohman (M) X §§ 128-130  Åse Johansson §§ 131-142 
Sven Bredberg (M) X    
Patrik Gustavsson (M) X §§ 128-140 § 137 Peter Sjöbom §§ 141-151 
Ingeborg Wiksten (L) X     
Stefan Falk (L) X    
Ulla Norgren (L) -  Lars Holmgren §§ 128-151 
Annelie Luthman (L) X    
Arne Engholm (L) X    
Hans Forsberg (C) X    
Erik Thunström (C) -  Anna Edin §§ 128-151 
Kjell Bergkvist (C) X    
Linnéa Kjellman (C) X    
Hans Zetterkvist (V) X    
Annicka Burman (V) -  Elisabeth Finné §§ 128-151 
Christiane Rüdiger (V) X §§ 128-142  Åke Johansson §§ 143-151 
Hicham Elkahtib (V) X § 137   
Hans Brynielsson (KD) X    
Liza-Maria Norlin (KD) X    
Angel Villaverde (MP) X §§ 128-129  Birgitta Skoglund §§ 130-151 
Maria Algotsson (MP) X    
Johanna Thurdin (MP) -  Birgir Hjörleifsson §§ 128-151 
Tina Hellberg (MP) X    
Johnny Skalin (SD) X    
Lars Skoglund (SD) X    
Sven Nordlund (SD) -  Mats Hellhoff §§ 128-151 
Stig Bergström (SD) X    
Jan Björnefax (SD) X §§ 128-146    
Roland Persson (SD) X    
Christina Vallsten (SD) -  Ove Skalin §§ 128-151 
Börje Mattsson (SD) X    
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Ersättare Parti Närvarande2 Jäv paragraf 
 

Tjänstgör paragraf  

     

Lars-Åke Andersson (S) X  §§ 128-151 
Lena Sjölén (S) -   
Evert Nederberg (S) X §§ 128-130   
Aagoth Lögdahl (S) X §§ 128-141   
Michael Sjödin (S) X  §§ 128-151 
Carina Staf (S) X §§ 128-132  §§ 131-132 
Kristoffer Högstedt 
Gustavsson  

(S) X  §§ 133-151 

Kenneth Högström (S) -   
Laila Ågren (S) X  §§ 139-151 
Hans Backlund (S) X  §§ 128-151 
Frida Burman (S) X   
Leif Wiklund (S) X   
Frida Smedberg (S) -   
Annika Söderberg (S) X  §§ 128-151 
Kent Larsson (S) X  §§ 140-151 
Rebecca Lampinen (S) X   
Robert Kuusikko (S) X   
Bo Markusson (S) -   
Jessica Höglin (S) X §§ 128-130   
Jan Heijbel (M) X  §§ 128-151 
Gunilla Molin (M) X  §§ 128-151 
Linus Johansson (M) X §§ 128-142  §§ 128-142 
Åse Johansson (M) X §§ 128-142  §§ 131-142 
Per Wahlberg (M) X §§ 128-141  §§ 140-141 
Efva Åström (M) X §§ 128-139   
Peter Sjöbom (M) X  §§ 141-151 
Jörgen Nilsson (M) -   
Lars Holmgren (L) X  §§ 128-151 
Jonas Öhrnell (L) -   
Fatén Nilsson (L) X   
Anna Edin (C) X  §§ 128-151 
Anders E Henriksson (C) X §§ 128-130   
Elisabet Finné (V) X   §§ 128-151 
Åke Johansson (V) X  §§ 143-151 
Miriam Monsell (KD) -   
Berit Andersson (KD) X §§ 128-139   
Birgir Hjörleifsson (MP) X  §§ 128-151 
Birgitta Skoglund (MP) X  §§ 130-151 
Mats Hellhoff (SD) X  §§ 128-151 
Ove Skalin (SD) X  §§ 128-151 
Magnus Fagerström (SD) -   
Cassandra Sundin (SD) -   

 

                                                           
2 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Ledamöter 

 
Parti 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

       

Peder Björk (S)  X    
Diana Kapitanska (S)  X    
João Pinheiro (S)  X    
Anita Bdioui (S)  X    
Stefan Broman (S)  X    
Patrik Eriksson (S) Lars-Åke Andersson X    
Kjell Andersson (S)  X    
Roland Grafström (S)  X    
Håkan Byberg (S)  X    
Åsa Ulander (S)  X    
Anders Hedenius (S)  X    
Lena Österlund (S) Michael Sjödin X    
Leif Nilsson (S) Laila Ågren X    
Arianne Sundman (S)  X    
Jonas Väst (S)  X    
Jenny Bjerkås (S)  X    
Rose-Marie Antonic (S) Kristoffer Gustavsson 

Högstedt 
X    

Adele Flodin (S)  X    
Stefan Eriksson (S)  X    
Olof Andersson (S) Hans Backlund X    
Bodil Hansson (S)  X    
Niklas Säwén (S)  X    
Christina Nordenö (S)  X    
Roger Johansson (S)  X    
Cathrine Edström (S)  X    
Jan Lahti (S)  X    
Priscilda Helenius (S)  X    
Lena Sjöberg (S)  X    
Malin Larsson (S)  X    
Tommy Eriksson (S)  X    
Lisa Lööf (S)  X    
Jan-Olov Lampinen (S)  X    
Ann-Charlotte Evrung (S) Annika Söderberg X    
Burhan Hussain (S)  X    
Soili Sollén (S)  X    
Ulf Sjölinder (S)  X    
Jeanette Hedlund (S)  X    
Niclas Burvall (S)  X    
Lina Heidenbeck (M) Jan Heijbel  X   
Margareta Engström (M)    X  
Hjördis Bredberg (M)   X   
Bertil Swenson (M)   X   
Mikael Gäfvert (M)   X   
Alicja Kapica (M)   X   
Elisabeth Gisslin Burman (M)   X   
Thomas Burman (M)   X   
Jörgen Berglund (M)   X   
Tom Emanuelz (M)   X   
Per-Magnus Forsberg (M) Gunilla Molin  X   
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Habib Effati (M)   X   
Bertil Kjellberg (M) Linus Johansson  X   
Eva Lohman (M) Åse Johansson  X   
Sven Bredberg (M)   X   
Patrik Gustavsson (M)   X   
Ingeborg Wiksten (L)   X   
Stefan Falk (L)   X   
Ulla Norgren (L) Lars Holmgren  X   
Annelie Luthman (L)   X   
Arne Engholm (L)   X   
Hans Forsberg (C)  X    
Erik Thunström (C) Anna Edin X    
Kjell Bergkvist (C)  X    
Linnéa Kjellman (C)  X    
Hans Zetterkvist (V)  X    
Annicka Burman (V) Elisabeth Finné X    
Christiane Rüdiger (V)  X    
Hicham Elkahtib (V)  X    
Hans Brynielsson (KD)   X   
Liza-Maria Norlin (KD)   X   
Angel Villaverde (MP) Birgitta Skoglund  X   
Maria Algotsson (MP)   X   
Johanna Thurdin (MP) Birgir Hjörleifsson  X   
Tina Hellberg (MP)   X   
Johnny Skalin (SD)   X   
Lars Skoglund (SD)   X   
Sven Nordlund (SD) Mats Hellhoff  X   
Stig Bergström (SD)   X   
Jan Björnefax (SD)   X   
Roland Persson (SD)   X   
Christina Vallsten (SD) Ove Skalin  X   
Börje Mattsson (SD)   X   
   46 34 1 0 
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